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<<<<<<<<
h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<‚é’Ö]‚é’Ö]‚é’Ö]‚é’Ö]‚é’Ö]‚é’Ö]‚é’Ö]‚é’Ö]))11((    

ـــــه تعـــــاىل: ـــــه قول �m�m�m�m��w��v��u��t��s��r��q��p��w��v��u��t��s��r��q��p��w��v��u��t��s��r��q��p��w��v��u��t��s��r��q��p األصـــــل في
z��y�������xz��y�������xz��y�������xz��y�������xllll�)2(، وقولـــــــــــــــه: �m�m�m�m°�� �̄�®°�� �̄�®°�� �̄�®°�� �̄�® llll�)3( وقولـــــــــــــــه: 

mmmmq��p���o��nq��p���o��nq��p���o��nq��p���o��n ...قولـــــــــه إىل mmmm����{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��xllll )4( وقولـــــــــه 
إذا أرسـلت كلبـك المعلـم ، وقولـه: ")5("ردت عليك قوسك ما كل": ����

  .)7(، وألنه إمجاع)6("وذكرت اسم اهللا فكل
z����z����z����z����z����z����z����z����11x������Kxא"�!�א� ����د�����Kxא"�!�א� ����د�����Kxא"�!�א� ����د�����Kxא"�!�א� ����د�����Kxא"�!�א� ����د�����Kxא"�!�א� ����د�����Kxא"�!�א� ����د�������Kא"�!�א� ����د�

واآللـــة الـــيت يصـــاد ـــا ضـــربان: ســـالح وجـــوارح فأمـــا الســـالح فاالصـــطياد 
 )9(مباح من السيوف والسهام والرمـاح وغريهـا، واألصـل فيهـا )8(جبميع أنواعه
اآليــة،  )�m�m�m�m�z��y�������x��w��v��u��t��s�z��y�������x��w��v��u��t��s�z��y�������x��w��v��u��t��s�z��y�������x��w��v��u��t��sllll)10قولــه تعــاىل:

إذا خـرق ، وقولـه يف املعـراض:")11("ردت عليك قوسك كل ما: "�وقوله 

                                                           

الص��يد: أخ��ذ غي��ر مق��دور علي��ه م��ن وح��ش طي��ر أو ب��ر أو حي��وان بح��ر بقص��د (ح��دود اب��ن عرف��ة م��ع ش��رح ) 1(
 ).114الرصاع ص 

 .94سورة المائدة، ا.ية: ) 2(

  .2سورة المائدة، ا.ية: ) 3(
 .4سورة المائدة، ا.ية: ) 4(

ه اب��ن لھيع��ة، وق��ال ف��ي )، وفي��195/ 40)، وأحم��د:(3/272أخرج��ه أب��و داود الص��يد، ب��اب: ف��ي الص��يد: () 5(
 ).4/136التنقيح: إسناده حسن  تلخيص الحبير: 

) ومس�لم ف�ي الص�يد، ب�اب: الك�Qب 6/220أخرجه البخاري في الذبح والص�يد، ب�اب: إذا الص�يد كلب�اً آخ�ر: () 6(
 .)3/1529المعلمة: (

 ).539/ 8)، المغنى (132/ 8للنووي: ( -: شرح مسلم انظر) 7(

  في (م): أنواعھا. )8(
  في (ق): فيه. (9)

  .94سورة المائدة، ا.ية : (10) 
 سبق تخريج الحديث قريبا. (11)
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وألن املذكى ضـربان مقـدور عليـه، وممتنـع، فلمـا كـان املقـدور عليـه  ،)1("فكل
  .)2(يذكى بالسالح فكذلك املمتنع، وال خالف يف ذلك

z���z���z���z���z���z���z���z���22x$���&��א�%�'�(��(�Kx$���&��א�%�'�(��(�Kx$���&��א�%�'�(��(�Kx$���&��א�%�'�(��(�Kx$���&��א�%�'�(��(�Kx$���&��א�%�'�(��(�Kx$���&��א�%�'�(��(�Kx$���&��א�%�'�(��(�K����������������
كـــل مـــا ردت عليـــك ، لقولـــه: ")3(بقتـــل الســـهم لـــه جـــاز أكلـــهومــا مـــات 

، وألن إرســال الســهم  )6(: "ذكيــاً وغــري ذكــي")5(وقولــه ألىب ثعلبــة )4("قوســك
  .)7(كمباشر الذابح الذبح

z���z���z���z���z���z���z���z���33�xאض*+,����&-��(�K�xאض*+,����&-��(�K�xאض*+,����&-��(�K�xאض*+,����&-��(�K�xאض*+,����&-��(�K�xאض*+,����&-��(�K�xאض*+,����&-��(�K�xאض*+,����&-��(�K��������
، لقولـه )9(أكل إن كان حبده، وال يؤكل إن كان بعرضـه )8(ما قتل باملعراض
ـــالمعراض و ذكـــرت اســـم اهللا تعـــالى إذا : ")10(يف حـــديث عـــدي ـــت ب رمي

، واملعــــراض: خشــــبة )11("فخـــرق فكــــل، و إن أصــــاب بعرضــــه فــــال تأكـــل
غليظــــة يف رأســــها كــــالزج يلقيهــــا الفــــارس علــــى اليــــد، فرمبــــا أصــــابته احلديــــدة 

دمـه، فهـذا جيـوز أكلـه، ألنـه حينئـذ كالسـيف والـرمح، ورمبـا  فجرحته وأسالت
وقيــداً كــاملرمى بالبندقــة  )12(فيكــون حينئــذأصــابته اخلشــبة فرتضــه أو تشــدخه 

واحلجر، فال جيوز أكله إال أن يدرك ومل تنفذ مقاتله، فيذكى فإنه يؤكـل، وإن 
  بلغ إىل حيث ال ترجى له حياة مل تعمل الذكاة فيه. 

                                                           

)، ومس��لم ف��ي الص��يد، ب��اب: الص��يد 218/ 6أخرج��ه البخ��اري ف��ي ال��ذبح والص��يد، ب��اب: ص��يد الع��راض: ( (1)
 ).3/1529بالكQب المعلمة: (

 ).255-6/254)، بداية المجتھد: (8/551: المغنى: (انظر) 2(

 ).187)، الرسالة: (ص 1/398)، التفريع: (1/423المدونة ( :انظر) 3(

 سبق تخريج الحديث قريبا.  )4(

 انظ�ر، قيل: جرھم بن ناشم، وقيل: جرثوم، توفى سنة خم�س وس�بعين (�) أبو ثعلبة: الحشني، صاحب النبي 5(
 ).1/82)، شذرات الذھب: 2/571سير أعQم النبQء: (

 ردت عليك قوسك" الذي سبق تخريجه.وھو جزء من حديث: "كل ما ) 6(

  في (م): للذبح.) 7(
 ). 403) المعراض: ھو سھم m ريش له (المصباح المنير ص 8(

 ).187)، الرسالة (ص 398 -1/397)، التفريع: (1/423: المدونة: (انظر) 9(

س�نة ثم�ان     ) عدى بن حاتم: بن عبد هللا بن سعيد ب�ن الحش�رج الط�ائي، أب�و طري�ف، ص�حابي مش�ھور، م�ات 10(
 ). 74/ 1، شذرات الذھب: 388: تقريب التھذيب، ص: انظروستين (

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 11(

 ) حينئذ: سقطت من (ق) ومن (ر). 12(
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z����z����z����z����z����z����z����z����44�x!���.0&/�א&-��(�K�x!���.0&/�א&-��(�K�x!���.0&/�א&-��(�K�x!���.0&/�א&-��(�K�x!���.0&/�א&-��(�K�x!���.0&/�א&-��(�K�x!���.0&/�א&-��(�K�x!���.0&/�א&-��(�K��������
ـــة وهـــي الَشـــَرك، ألنـــه مقتـــول بغـــري ذكـــاة ســـهم  )1(ال يؤكـــل مـــا قتلتـــه احلبال

احلبالة: أحبل تكـون فيـه مناجـل توضـع للصـيد عنـد املـاء، فـإذا وردت  )2(ألن
علقــت بــه فاضــطرب، فرمبــا أصــابته املناجــل الــيت فيهــا فــال يؤكــل، ألنــه حينئــذ 

  فذكاته بالذبح دون العقر. )3(مقدور عليه
z����z����z����z����z����z����z����z����55�xא,%�2م�$����������7�K)��34�56)��-&0/�א�%�$�א,%�2م�7�K�x)��34�56)��-&0/�א�%�$�א,%�2م�7�K�x)��34�56)��-&0/�א�%�$�א,%�2م�7�K�x)��34�56)��-&0/�א�%�$�א,%�2م�7�K�x)��34�56)��-&0/�א�%�$�א,%�2م�7�K�x)��34�56)��-&0/�א�%�$�א,%�2م�7�K�x)��34�56)��-&0/�א�%�$�א,%�2م�7�K�x)��34�56)��-&0/�א�%

بعلتـــني:  –اهللا  هرمحـــ –مالـــك وعللـــه ) 4(ال يؤكـــل مـــا قتلـــه الســـهم املســـموم
إحدامها أنه ال يعلم هل قتله السهم أم السـم، واألخـرى أن اخلـوف علـى مـن 

  يأكله. 
z����z����z����z����z����z����z����z����66x89א�:���
�;��(�Kx89א�:���
�;��(�Kx89א�:���
�;��(�Kx89א�:���
�;��(�Kx89א�:���
�;��(�Kx89א�:���
�;��(�Kx89א�:���
�;��(�Kx89א�:���
�;��(�K����������������

وأمــا اجلـــوارح فكـــل جـــارح فقـــه التعلــيم مـــن أي اجلـــوارح كـــان مـــن الكـــالب 
وغريهــــا إذا كــــان معلًمــــا، فصــــيده  )6(والصــــقور والشــــواهني )5(والفهــــود والبــــزاة

ــــا ملــــن ذهــــب إىل أنــــه ال يؤكــــل إال صــــيد الكــــالب دون البــــزاة  )7(جــــائز خالًف
، ولقولـه )9(، وملن ذهـب إىل أنـه ال يؤكـل مـا صـاده الكلـب األسـود)8(وغريها 

ــــــــــــد  )�mmmmv��u��t��s��r��q��p���o��nv��u��t��s��r��q��p���o��nv��u��t��s��r��q��p���o��nv��u��t��s��r��q��p���o��nllll�)10تعــــــــــــاىل: يري
: � فعــم، وقولــه )12(��m�m�m�m{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��xllll:إىل قولــه تعــاىل )11(مصــرين

                                                           

 ).1/397)، التفريع: (1/422: المدونة: (انظر) 1(

 ) uن: سقطت من (ق).2(

 ) في (م): فQ يؤكل حينئذ إm أن يقدر عليه.3(

 ).187)، الرسالة (ص 1/398التفريغ: (: انظر) 4(

 البزاة: مفردة البازى وھو معروف.  )5(

 ) الشواھين: مفردة شاھين وھو جارح معروف.6(

 ).187)، الرسالة (ص399 -1/398)، التفريغ: (416 -1/414: المدونة: (انظر) 7(

 ).545 /8المغني:  انظر) حكى عن ابن عمر ومجاھد أنه m يجوز الصيد إm الكلب (8(

 ).133مختصر الخرقى ص  انظر) في (م): البھيم، ولقد ذھب إلى ذلك اzمام أحمد (9(

 .4) سورة المائدة، ا.ية 10(

 )، وفيه: معناه مصرين على الصيد كما تصرى الكQب.6/66: الجامع uحكام القرآن: (انظر) 11(

  . 4) سورة المائدة، ا.ية: 12(
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ـــم وذكـــرت اســـم اهللا فكـــل" ـــك المعل ، ومل يفـــرق بـــني )1("إذا أرســـلت كلب
البهيم وغريه، وقوله يف حديث عدي بن حامت: "ما علمت مـن كلـب أو بـاز 

، وألنــه جــارح يفقــه )2(أمســك عليــك" مث أرســلته، وذكــرت اســم اهللا فكــل ممــا
  التعليم فجاز االصطياد به كالكلب الذي ليس ببهيم.

�W����W����W����W����W����W����W����W���zzzzzzzz77x!20+(�89�7א@?אط��3ن�א:�א�Kx!20+(�89�7א@?אط��3ن�א:�א�Kx!20+(�89�7א@?אط��3ن�א:�א�Kx!20+(�89�7א@?אط��3ن�א:�א�Kx!20+(�89�7א@?אط��3ن�א:�א�Kx!20+(�89�7א@?אط��3ن�א:�א�Kx!20+(�89�7א@?אط��3ن�א:�א�Kx!20+(�89�7א@?אط��3ن�א:�א�K����������
، وصـــفة التعلـــيم أن )3(وإمنـــا اشـــرتاطنا أن تكـــون معلمـــة للظـــواهر واألخبـــار

يطيعــــه إذا  نبهــــه ويسرتســــل إذا أرســــله ويســــارع إذا أمــــره وينزجــــر إذا زجــــره، 
ويتكرر ذلـك منـه تكريـراً يعلـم معـه يف العـادة أنـه قـد فقـه التعلـيم، وال حـد يف 

  ذكرناه.ذلك سوى ما 
z�W���z�W���z�W���z�W���z�W���z�W���z�W���z�W���88�x�3Aא�B*م�א@?אط��
�K�x�3Aא�B*م�א@?אط��
�K�x�3Aא�B*م�א@?אط��
�K�x�3Aא�B*م�א@?אط��
�K�x�3Aא�B*م�א@?אط��
�K�x�3Aא�B*م�א@?אط��
�K�x�3Aא�B*م�א@?אط��
�K�x�3Aא�B*م�א@?אط��
�K��������

، )5(، خالفــــــاً ألىب حنيفــــــة والشــــــافعي)4(ولــــــيس مــــــن شــــــرطه تــــــرك األكــــــل
، ومل يفرق، ويف حديث أيب ثعلبـة: "وإن )mmmm{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��xllll)6لقوله:

مل يتعقبـه أكـل كـان ذكـاة، كـذلك إن تعقبـه   )8(، وألنـه قتـل إذا)7(أكل فكـل"
كالذبح، وألنه أداة يف تذكية الصيد، فـإذا أنفـذ عقـره مقاتلـه مل يضـره مـا طـرأ 
بعــد ذلــك أصــله الســهم، وألنــه جــارح أبــيح صــيده كالبــازي، وألنــه لــو بــادر 

                                                           

 .سبق تخريج الحديث) 1(

)، والترم��ذي ف��ي الص��يد، ب��اب: م��ا ج��اء ف��ي ص��يد 3/271أب��و داود ف��ي الص��يد، ب��اب: ف��ي الص��يد: (أخرج��ه  )2(
الب�از في�ه وخ�الف  كر)، من رواي�ة مجال�د ع�ن الش�عبي، وتف�رد مجال�د ب�ذ9/238)، والبيھقى: (4/55البراءة: (

 ). 4/136الحفاظ (تخليص الحبير: (

 ا.للظاھر من ا.يات واuحاديث التي أوردھا قريبً  )3( 

 ).187)، الرسالة (ص 1/399)، التفريع: (415 - 1/414: المدونة: (انظر) 4(

 ).281)، ومختصر المزنى (ص:3/218: مختصر القدورى، مع شرح الميداني: (انظر) 5(

 . 4سورة المائدة، ا.ية:  )6( 

 ).3/273الصيد: ( )، وأبو داود في الصيد، باب في2/58) أخرجه الترمذي في الصيد، باب: صيد البزاة: (7(

 ) إذا: سقطت من (ق).8(
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 )1(األكــل مــن عقيــب قتلــه جلــاز أكلــه، ولــو كــان تــرك بأخــذه مــن فــم الكلــب
  ذلك دون أن يتوقف لينظر هل يأكل أم ال. شرط التعليم مل جيز

z����z����z����z����z����z����z����z����99x
��E��2���Kذא�C4*�א:��7�89א���
E��2���Kxذא�C4*�א:��7�89א���
E��2���Kxذא�C4*�א:��7�89א���
E��2���Kxذא�C4*�א:��7�89א���
E��2���Kxذא�C4*�א:��7�89א���
E��2���Kxذא�C4*�א:��7�89א���
E��2���Kxذא�C4*�א:��7�89א���
E��2���Kxذא�C4*�א:��7�89א��� �
ال خالف أنه إذا أثر فيه بتخليب أو تنبيت جاز أكله ألن عقره ذكاة له، 

، ألن ذلك ليس بقتل له، )2(وإن أمسكه أو ضمه ومل يؤثر فيه فال جيوز أكله
فعنـــد ابـــن القاســـم ال  فأمـــا إذا صـــدمه أو نطحـــه، فمـــات منـــه مـــن غـــري جـــرح

، وعــــــن أشــــــهب يؤكــــــل، وهــــــو أحــــــد قــــــويل )3(يؤكــــــل وهــــــو قــــــول أىب حنيفــــــة
  .)4(الشافعي

أو  )5(فوجـه قــول ابــن القاسـم: إنــه آلــة لالصــطياد، فـإذا قتــل الصــيد بصــادم
غـريه،  ممــا لــيس جبــرح مل يؤكــل كالســهم، وألنــه حصــل مقتــوالً بغــري جــرح كمــا 

�m�m�m�m����z��y��x����z��y��x����z��y��x����z��y��x عــــــاىل:لـــــو ضـــــربه بالعصـــــى، ووجـــــه قـــــول أشـــــهب قولـــــه ت
{{{{llll)6(   يريــــد قــــتلن بإرســــالكم ومل يفــــرق، وكــــذلك اخلــــرب، وألنــــه حصــــل

  مقتوال جبارح مرسل عليه كما لو جرحه. 
z����z����z����z����z����z����z����z����1010�x/F���������E�Kذא�4د�B9א���
�وא:�א6��89�E�K�x/Fذא�4د�B9א���
�وא:�א6��89�E�K�x/Fذא�4د�B9א���
�وא:�א6��89�E�K�x/Fذא�4د�B9א���
�وא:�א6��89�E�K�x/Fذא�4د�B9א���
�وא:�א6��89�E�K�x/Fذא�4د�B9א���
�وא:�א6��89�E�K�x/Fذא�4د�B9א���
�وא:�א6��89�E�K�x/Fذא�4د�B9א���
�وא:�א6��89

إذا أدرك الصيد واجلوارح تنهشه وجترحه ومل تنفذ مقاتله وقدر على ختليصه 
، ألنه صار مقدوراً عليه قبل أن تكون ذكاته )7(منها فال يأكله إال بأن يذكيه

العقـــر، وإن مل يقـــدر أن يذكيــــه حـــىت مـــات جبرحهــــا جـــاز أكلـــه، ألن فــــوات 
نفســه حصــل قبــل القــدرة عليــه، وكــذلك إن خلصــه جرًحيــا، فمــات يف الفــور 

                                                           

  ) في (ق): دون.1(
 ).187)، الرسالة (ص 1/399)، التفريغ: (416 -1/413: المدونة: (انظر) 2(

 ).3/219مع شرح الميداني:  ( –)، مختصر القدورى 297مختصر الطحاوى (ص انظر) 3(

 ).281: مختصر المزنى (ص انظر) 4(

 في (م): بصدم.  )5(

 .4سورة المائدة، ا.ية: ) 6(

 ). 187)، الرسالة (ص1/399)، التفريغ: (413 -1/412: المدونة: (انظر) 7(
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: � لقولـه )1(قبل أن يتمكن من تذكيته، فـإن أكلـه جـائز خالفـا ألىب حنيفـة
، وألن )2("وذكـــرت اســـم اهللا فكـــل وإن قتـــلإذا أرســـلت كلبـــك المعلـــم "

، فكــان كمــا لــو مــات يف يديــه قبــل )3(اجلــارح عقــره قبــل القــدرة علــى تذكيتــه
مقاتلــه،  )4(القــدرة علــى ختليصــه، وإن خلصــه مــن اجلــارح قبــل فــوات أو نفــاذ

فرتكــه حــىت مــات فــال يؤكــل لتفريطــه يف تذكيتــه، وكــذلك لــو تشــاغل بــإخراج 
  سكني يذحبه ا.

إذا أدركـــه يف أفـــواه اجلـــوارح، وقـــد أنفـــذت مقاتلـــه فأكلـــه جـــائز؛ ألن فأمـــا 
إىل تذكيــة أخــرى، وكــذلك القــول  )5(ذكاتــه قــد متــت بقتلهــا لــه فلــيس مبحتــاج

إذا وجــد الســهم فيــه أنــه إن كــان الســهم قــد أنفــذ مقاتلــه، فالــذكاة قــد  )6(فيــه
مـــات مل مل يؤكــل إال بــذكاة، فــإن تركــه حــىت  متــت، وإن كــان مل ينفــذ مقاتلــه

  يؤكل؛ ألنه قدر على تذكيته كأخذه من فم اجلارح قبل إنقاذ مقاتله سواء.
z����z����z����z����z����z����z����z����1111x�ً�I�J�
�������7�K*�א���
����7�Kx�ً�I�J*�א���
����7�Kx�ً�I�J*�א���
����7�Kx�ً�I�J*�א���
����7�Kx�ً�I�J*�א���
����7�Kx�ً�I�J*�א���
����7�Kx�ً�I�J*�א���
����7�Kx�ً�I�J*�א���

ولــيس مــن شــرط تذكيتــه أن يعقــره اجلــارح أو الســهم، حبيــث يشــاهده، بــل 
يؤكــل إذا قتلـــه غائبــا عـــن رؤيتـــه مــا مل حيصـــل منـــه تفــريط يف طلبـــه إذا غـــاب، 

سـهمه، وسـواء تـوارى عنـه بعـد أن رأى اجلـارح علـق بـه فرأى فيـه أثـر كلبـه أو 
، خالفــا للشــافعي يف أحــد قوليــه: إنــه إذا قتلــه غائبــا عنــه بعــد )7(أو قبــل ذلــك

: إنـــــه إذا كـــــان قبـــــل )9(بـــــه فـــــال يؤكـــــل، ويف أحـــــد قوليـــــه )8(أن رآه قـــــد علـــــق 
إذا أرســلت كلبــك المعلــم ": �، لقولــه )10(مشــاهدته متشــبثاً بــه فــال يؤكــل

                                                           

 ).219 -3/218)، مختصر القدورى مع الشرح الميداني: (797: مختصر الطحاوى (ص انظر) 1(

 سبق تخريج الحديث. )2(

 ) في (م): عليه.3(

 ) في (ق)، و(ر): إنقاذ. 4(

 ) في (م): يحتاج.5(

 ) فيه: سقطت من (ق).6(

 ).187)، الرسالة (ص 1/399)، التفريع: (415 -1/413: المدونة: (انظر )7(

 ) في (م): تعلق. 8(

  .) في (م): وفي قوله9(

 ).282 -281: مختصر المزني (ص انظر) 10(
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عقــــره تكليــــف  )2(، وألن يف اعتبــــار مشــــاهدته)1("اهللا فكــــلوذكــــرت اســــم 
اجلـــارح، ألن  )3(ومشـــقة تـــؤدى إىل ســـد بـــاب جـــواز أكـــل الصـــيد إذا صـــاده

 )4(الغـــــزال أو الطــــــائر ال ميلـــــك عــــــدوه وســـــرعة طريانــــــه واختبائـــــه يف املكــــــامن
والكهوف واملواضع اليت ال يصل إليها إال اجلارح حبيلولة احلوائل،  )5(والغياض

وألنه إذا رآه وفيه سهمه أو بالقرب منه جارحـه فالظـاهر مـن أنـه لـيس بـه إال 
عقـر مــا أرســله عليــه، فجـاز أكلــه، ويفــارق امليــت، ألن هـوام الليــل تنتشــر فيــه 

  فال يؤمن مشاركتها فيه.
z����z����z����z����z����z����z����z����1212x/6��89�:א�'������������������E�Kذא���'�א:�E�Kx/6��89ذא���'�א:�E�Kx/6��89ذא���'�א:�E�Kx/6��89ذא���'�א:�E�Kx/6��89ذא���'�א:�E�Kx/6��89ذא���'�א:�E�Kx/6��89ذא���'�א:�E�Kx/6��89ذא�

مل يأكلـــــه،  )6(إذا بـــــات اجلـــــارح عنـــــه والصـــــيد مث وجـــــده مـــــن الغـــــد مقتـــــوال
، فأمـا منـع ذلـك يف )7(واختلف يف السـهم، فقيـل: إنـه كاجلـارح، وقيـل خبالفـه

عنــك فـال تأكلـه ال تـدري، لعلــه   )8(فـإن بـات«: � اجلـارح، فلمـا روي أنـه
تظهــر فيــه ، وألن الليــل خمــالف للنهــار، ألن اهلــوام )9(»كلبــاً غيــر كلبــك قتلــه

قلنـا: إنـه ال  )10(وتنتشر فيجوز أن تكون أعانت علـى قتلـه، وأمـا السـهم فـإذا
 �يؤكــــل الصــــيد إن بــــات عنــــه، فلمــــا روي أن رجــــًال أهــــدى إىل رســــول اهللا 

ظبياً، فقال: إين رميتـه يـا رسـول اهللا، مث اتبعتـه مـن الغـد فوجـدت سـهمي فيـه 
لتـــه، ولـــو أعلـــم أن ال آكلـــه ال أدري أهـــوام األرض قت": � أعرفـــه، فقـــال

                                                           

 ) سبق تخريج الحديث. 1(

 في (ق): المشاھدة. )2(

 ) في (م): صيده صاده. 3(

 ).54مكمن، وھو من باب توارى واستخفى (المصباح المنير ص  ) المكامن: مفرد4(

 ).459) الغياض: مفرده الغيضة: وھي الشجر الملتف (المصباح المنير ص 5(

 ) في (م): قد قتله. 6(

 ).399/ 10)، التفريع: (414 – 413/ 10المدونة: ( انظر) 7(

 ) في (م): غاب.8(

)، والطبرانى، وفيه ابن أب�ي المخ�ارق وھ�و واه، وأخرج�ه أب�و 4/460() أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: 9(
 ). 4/215نصب الراية:  انظرداود في مراسيله (

 ) في (م): فإنه إذا.10(
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لــو أعلــم أنــه لــم يعــين علــى " ، ويف حــديث آخــر:)1("ســهمك قتلــه ألكلتــه
  "، وهذا نص وتعليل.، ألمرتك بأكله)3(دواب المغار )2(حتفه

عن عـدي بـن حـامت قـال: يـا  )4(وإذا قلنا: يؤكل، فلما روى سعيد بن جبري
، فقــال: "إذا )5(رســول اهللا، إين أرمــي الصــيد فأطلبــه فــال أجــده إال بعــد ثالثــة

، والفــــرق بــــني الســــهم )6(وجـــدت أثــــر ســــهمك ومل يأكــــل منــــه الســـبع فكلــــه"
والكلب أن السهم يوجد يف موضع اإلصابة، فإذا مل يـر هنـاك أثـراً لغـريه علـم 

، ألن ليس جلرحه عالمة يعرفه ا، )8(قتله، وليس كذلك اجلارح )7(أن سهمه
  فال يأمن أن يكون قتله  بغري جرحه.

z����z����z����z����z����z����z����z����1313�K�K�K�K�K�K�K�K�4�K(�5-4و�و�L�,�7א�
����������������������������������������P�Q0���و-�
��O*P/�א�%��P�Q0���$���و-�
��O*P/�א�%��P�Q0���$���و-�
��O*P/�א�%��P�Q0���$���و-�
��O*P/�א�%��P�Q0���$���و-�
��O*P/�א�%��P�Q0���$���و-�
��O*P/�א�%��P�Q0���$���و-�
��O*P/�א�%��P�Q0���$���و-�
��O*P/�א�%��$���Eذא��M�Nא���
��7א,�4�Lو�و-E�4�K(�5ذא��M�Nא���
��7א,�4�Lو�و-E�4�K(�5ذא��M�Nא���
��7א,�4�Lو�و-E�4�K(�5ذא��M�Nא���
��7א,�4�Lو�و-E�4�K(�5ذא��M�Nא���
��7א,�4�Lو�و-E�4�K(�5ذא��M�Nא���
��7א,�4�Lو�و-E�4�K(�5ذא��M�Nא���
��7א,�4�Lو�و-E�4�K(�5ذא��M�Nא���
xR0S4و�א�xR0S4و�א�xR0S4و�א�xR0S4و�א�xR0S4و�א�xR0S4و�א�xR0S4و�א�xR0S4و�א��� �

إذا ســـقط الصـــيد يف املـــاء أو وقـــع مـــن أعلـــى جبـــل وقـــد جرحـــه الســـهم أو     
الكلــب، فــإن كــان مل ينفــذ مقاتلــه فـــال يأكلــه، ألنــه ال يتــيقن أن موتــه جبـــرح 

، وإن كـــان قـــد الســـهم أو الكلـــب إلمكـــان أن يكـــون موتـــه بـــالرتدي أو باملـــاء
، ألن الرتدي والغرق كانا بعد متام الذكاة، وإذا متت )9(أنفذ مقاتله جاز أكله

  الذكاة مل يؤثر فيها ما طرأ بعدها وكذلك الذبيحة مثل الصيد سواء.
وإذا أرسل كلبه على صيد بشركة كلب آخر نظر، فـإن كـان لصـائد مسـلم 

ألن ال مزيـة ألحـدمها عـن  قد أرسله على شرائطه اجلـائزة كـان الصـيد بينهمـا،
                                                           

 ) سبق تخريج الحديث قريبا.1(

 في (م): قتله.  )2(

 ) في (م): الغار.3(

، قت��ل ب��ين ي��دي الحج��اج س��نة خم��س )  س��عيد ب��ن جبي��ر: اuس��دي م��وmھم الك��وفى ثق��ة ثب��ت، فقي��ه م��ن الثالث��ة4(
 ).1/108، شذرات الذھب: 234: تقريب التھذيب ص: انظروتسعين، ولم يكمل الخمسين (

 ) في (م): ثالث.5(

 سبق تخريجه. ي) حديث عد6(

 ) في (م): السھم.7(

 ) في (م): الكلب.8(

 ).1/398)، التفريع: (421 - 1/420: المدونة: (انظر) 9(
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اآلخـــر، فـــال يكـــون أوىل بـــه منـــه إال يعلـــم أن األول أنفـــذ مقاتلـــه قبـــل وصـــول 
الثــاين إليــه، فيكــون أوىل بــه، ألن الــذكاة متــت بــه دون الثــاين، وهــذا إذا كــان 
اآلخر أرسله على ذلـك الصـيد أو أرسـله إرسـاالً مطلقـاً، فأمـا إن أرسـله علـى 

فينظـر، فـإن أصـابه  كلبًـا مسرتسـالً بنفسـه أو وسـيإليه أو كان   غريه، فعدل
بعد إنفاذ األول مقاتلـه فهـو ذكـي بـاألول وال يضـره الثـاين كـالرتدي مـن جبـل 

  الذكاة.. بعد
                  )1(وإن كــان ذلــك قبــل إنفــاذ املقاتــل أو مل يعلــم مل يؤكــل خالفــاً للشــافعي

 يف حـديث عـدي: �قولـه أكل ما شورك فيه علـى كـل وجـه، ل )2(يف إجازته
 مــن ، وألنــه نـوع مـن التذكيـة فمشـاركته)3("وإن شـاركه كلـب آخـر فـال  تأكلـه

ال تؤكـــل تذكيتـــه لـــو انفـــرد مينـــع األكـــل، أصـــله الـــذبح إذا اشـــرتك فيـــه املســـلم 
  واوسي.
z����z����z����z����z����z����z����z����1414KKKKKKKK��������xل�N9E�U���R03�/�0���N?Nא��(xل�N9E�U���R03�/�0���N?Nא��(xل�N9E�U���R03�/�0���N?Nא��(xل�N9E�U���R03�/�0���N?Nא��(xل�N9E�U���R03�/�0���N?Nא��(xل�N9E�U���R03�/�0���N?Nא��(xل�N9E�U���R03�/�0���N?Nא��(xل�N9E�U���R03�/�0���N?Nא��(����������������

اإلرســال شــرط يف ، ألن )4(ال يؤكــل مــا اسرتســل عليــه الكلــب بغــري إرســال
وال يكـــون  ،)�m�m�m�m{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��xllll )5 جـــواز األكـــل بـــدليل قولـــه تعـــاىل:
"إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم : � ممسكا علينا إال بأن نرسله وقوله

الــذابح،  )7(، وألن مــن شــرط الــذكاة النيــة فإرســال الصــائد كنيــة)6(اهللا فكــل"
وألن التعلــيم شــرط فلــو مل يكــن اإلرســال شــرطاً مل يكــن للتعلــيم فائــدة، وألن 

  اجلارح آلة كالسهم.

                                                           

 ).282المزني (ص : مختصر انظر) 1(

 ) في (م): إذ يرى.2(

 سبق تخريج حديث عدى قريبا. )3(

 ).1/399)، التفريغ: (1/415: المدونة: (انظر) 4(

 . 4) سورة المائدة، ا.ية: 5(

 سبق تخريج الحديث.  )6(

 ) في (ق): كتذكية 7(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1515�xل�N9Vא�
���������Kא�&�2%!��6
�א�N9Vل�K�xא�&�2%!��6
�א�N9Vل�K�xא�&�2%!��6
�א�N9Vل�K�xא�&�2%!��6
�א�N9Vل�K�xא�&�2%!��6
�א�N9Vل�K�xא�&�2%!��6
�א�N9Vل�K�xא�&�2%!��6
�א�N9Vل�K�xא�&6��!�2%
إذا أرسلت كلبك ": � لقوله ،)2(عند اإلرسال )1(ويسمي اهللا عز وجل
  ، وألن العقر أحد نوعى الذكاة كالذبح.)3("المعلم وسميت فكل

z����z����z����z����z����z����z����z����1616�xWUJ�Wد����X0�4�$Cא�
��������E�Kذא�;�د�;�
א�����X0�4�$CدE�K�xWUJ�Wذא�;�د�;�
א�����X0�4�$CدE�K�xWUJ�Wذא�;�د�;�
א�����X0�4�$CدE�K�xWUJ�Wذא�;�د�;�
א�����X0�4�$CدE�K�xWUJ�Wذא�;�د�;�
א�����X0�4�$CدE�K�xWUJ�Wذא�;�د�;�
א�����X0�4�$CدE�K�xWUJ�Wذא�;�د�;�
א�����X0�4�$CدE�K�xWUJ�Wذא�;�د�;�
إذا صــــاد صــــيداً مث أفلــــت: فصــــاده غــــريه، فــــإن كــــان عــــن قــــرب كــــاليومني 
والثالثــة فهــو للمالــك األول، وإن كــان بعــد طــول زمــان وحلــوق بــالوحش فهــو 

، خالفــا أليب حنيفــة والشــافعي يف قوهلمــا: إنــه لــألول علــى كــل )4(ملــن صــاده
مـن  د ممتنعا خمتلطاً بالوحش على صـفة مـا هـي عليـهألن الثاين صا ..)5(حال

اإلباحــة، فكــان لــه أصــله األول، وألن مــا أصــله اإلباحــة إذا ملــك مث عــاد إىل 
ما كان عليـه كـان للـذي ملكـه ثانيـاً، أصـله  املـاء يف ـر إذا أخـذ منـه إنسـان 

  مث انصب من يده إىل النهر.

�@�@� 

<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                           

 ) عز وجل: سقطت من (ق).1(

 ).10/298)، التفريغ: (1/414: المدونة: (انظر) 2(

 ) سبق تخريج الحديث3(

 ).1/400)، التفريغ: (411/ 1: المدونة: (انظر)  4(

 ).256-1/255) المھذب: (223-3/22: مختصر القدورى، وشرح الميداني: (انظر) 5(
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<<<<<<<<
h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<xñ^e„Ö]xñ^e„Ö]xñ^e„Ö]xñ^e„Ö]xñ^e„Ö]xñ^e„Ö]xñ^e„Ö]xñ^e„Ö]))11((

  

، فإن بقي شيء منها )4(، والودجني)3(بالذبح قطع احللقوم )2(شرط الذكاة
"مــا أفــرى األوداج، وذكــر اســم اهللا : � ، واألصــل فيــه قولــه)5(مل تــتم الــذكاة
، وألن الــــذبح مــــا مل )8(")7(، وقولــــه: "الــــذكاة يف احللــــق واللبــــة)6(عليــــه فكــــل"

  يكمل يف هذه املواقع جاز أن تعيش معه.
z����z����z����z����z����z����z����z����11�x
O�5وאY-�7ن��S�4ن��Z�
�K(�K�x@*ط�א�]O�5وאY-�7ن��S�4ن��Z�
�K(�K�x@*ط�א�]O�5وאY-�7ن��S�4ن��Z�
�K(�K�x@*ط�א�]O�5وאY-�7ن��S�4ن��Z�
�K(�K�x@*ط�א�]O�5وאY-�7ن��S�4ن��Z�
�K(�K�x@*ط�א�]O�5وאY-�7ن��S�4ن��Z�
�K(�K�x@*ط�א�]O�5وאY-�7ن��S�4ن��Z�
�K(�K�x@*ط�א�]O�5وאY-�7ن��S�4ن��Z����������K(�K@*ط�א�]

ومن شرطها أن يكون ذلك يف قطع البعض، مث رفع يـده مث أعادهـا فتممـه 
مل تؤكــل، ألنــا ال نــأمن أن يكــون التلــف كــان عــن األول، وألنــه إذا رفــع يــده 

  .)9(صار كل قطع حكم نفسه كما لو تراخى يف القطعني
z����z����z����z����z����z����z����z����22�xد\��Q&O�!]�����������B*��7�Kא�]��[!���Q&O\د�B*��7�K�xא�]��[!���Q&O\د�B*��7�K�xא�]��[!���Q&O\د�B*��7�K�xא�]��[!���Q&O\د�B*��7�K�xא�]��[!���Q&O\د�B*��7�K�xא�]��[!���Q&O\د�B*��7�K�xא�]����Q&O�!]\د�B*��7�K�xא�[

كـذلك فعـل ملـا حنـر اهلـدايا تركهـا  � ، ألنه)10(وينبغي أن يرتكها حىت تربد
 ، ألن ذلـــك أخـــف عليهـــا وأقـــل)11(حـــىت بـــردت مث قـــال: "مـــن شـــاء اقتطـــع"

                                                           

) الذبائح: جمع ذبيحة: وھي لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لع�دم ذكات�ه أو س�لبھا عن�ه، وم�ا يب�اح بھ�ا 1(
 ).117دود ابن عرفة صمقدورا عليه (ح

 ). 121) الذكاة: نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 2(
 ).176) الحلقوم: بعد الفم وھو موضع النفس، وفيه شعب تتشعب منه مجرى الطعام والشراب، (المصباح المنير ص 3(

: ع��رق اuخ��دع ال��ذي يقطع��ه ال��ذابح ف��Q يبق��ى مع��ه حي��اة -والكس��ربف��تح ال��دال  –) ال��ودجين: مف��رده ودج وھ��و 4(
  ).652(المصباح المنير ص: 

 ).185)، الرسالة (ص 10/401)، التفريغ: 427: المدونة: (انظر  )5(

)، وھ��و ف��ي الص��حيحين 4/186) أخ��رج الطبران��ى بس��ند ض��عيف بلف��ظ: "م��ا ف��رأ اuوداج .." (نص��ب الراي��ة: 6(
ر اس��م هللا علي��ه فكل��وا" البخ��اري ف��ي ال��ذبائح والص��يد، ب��اب: إذا أص��اب الق��وم غنيم��ة بلف��ظ: (م��ا أنھ��ر ال��دم ذك��

 ).3/1558)، ومسلم في اuضاحى، باب: جواز الذبح بكل ما أنھر الدم: (60/232

)  اللبة: المنحر وھي موضع نحر البعير، وقال ابن قتيبة: م�ن ق�ال إنھ�ا النق�رة ف�ي الحل�ق فق�د غل�ط (المص�باح 7(
 ).547 المنير ص

) 4/495)، وس��نده ض��عيف، وأخرج��ه عب��د ال��رزاق: (9/278)، والبيھق��ي: (3/251أخرج��ه ال��دراقطني: ( )8(
 ).4/185 موقوفا على ابن عباس وابن عمر (نصب الراية:

 ).185)، الرسالة (ص 1/428: المدونة: (انظر  )9(

 ).1/428: المدونة (انظر) 10(

 حديث صحيح اzسناد، ولم يخرجاه.)، وقال: ھذا 4/21) أخرجه الحاكم: (11(
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، مل )2(السكني حبـدا فأبانـه )1(إليالمها، إن متادى حىت قطع الرأس أو زلت
  حيرمها، ألن شرائط الذكاة قد حصلت. 

z����z����z����z����z����z����z����z����33�x!�0א.0^�وא��Kج��*`�a�b�3[�3�7ن�א��K�x!�0א.0^�وא��Kج��*`�a�b�3[�3�7ن�א��K�x!�0א.0^�وא��Kج��*`�a�b�3[�3�7ن�א��K�x!�0א.0^�وא��Kج��*`�a�b�3[�3�7ن�א��K�x!�0א.0^�وא��Kج��*`�a�b�3[�3�7ن�א��K�x!�0א.0^�وא��Kج��*`�a�b�3[�3�7ن�א��K�x!�0א.0^�وא��Kج��*`�a�b�3[�3�7ن�א��K�x!�0א.0^�وא��Kج��*`�a�b�3[�3�7ن�א��K��������

الذكاة ال خترج عن احللق واللبة، فـالنحر يف اإلبـل والـذبح يف الغـنم والبقـر، 
؛ وإمنـا قلنـا ذلـك لـورود السـنة )3(فإن حنـرت البقـر مـن غـري ضـرورة جـاز أكلهـا

بــه، واتصــال العمــل مــن املســلمني يف كــل األعصــار بــه، أمــا اإلبــل فــإن رســول 
  ، وال حيفظ عن أحد فيها الذبح.)4(حنرها � هللا

  ، ومل يرو عن أحد أنه حنرها.)5(ذحبها � وأما الغنم فإنه
��m�m�m�m��w��v��u���t��w��v��u���t��w��v��u���t��w��v��u���tوأمـــا البقـــر، فـــإن املســـتحب فيهـــا الـــذبح، لقولـــه تعـــاىل:

y��xy��xy��xy��xllll)6(،  حنــر عــن نســائه البقــر �وإن حنــرت جــاز ملــا روي أنــه)7( ،
عنق البعري طويل، فيبعد خروج الدم من  وقيل: إن الفرق بني اإلبل والغنم أن

اجلــوف إىل موضــع الــذبح منــه فيكــون يف ذلــك تعذيبــه، وزيــادة أمل يف خــروج 
روحه، والنحر أسهل وأخف، ألنـه يف آخـر العنـق فيكـون متوسـط بـني الـرأس 

  وباقي البدن.
وأمــا الشـــاة، فـــإن عنقهـــا قصـــري وال لبـــة هلـــا، فـــال يـــتمكن مـــن حنرهـــا إال مبـــا 

فها، فكان الوجه فيها الذبح، فإذا ثبـت هـذا فـإن ذبـح بعـري أو يقرب من جو 
حنــرت شــاة: فــإن كــان لضــرورة جــاز أكلهــا مثــل أن تقــع يف بئــر أو مضــيق ال 

  إىل موضع الذبح من الشاة أو النحر من البعري أو ما أشبه ذلك. يوصل منه

                                                           

 ) في (م): زلت.1(

 ) فأبانه: سقطت من (م).2(

 ).185)، الرسالة (ص1/402)، والتفريع: (428 -1/427: المدونة: (انظر) 3(

 ) سبق تخريج حديث جابر في الھدى الذي أخرجه مسلم.4(

 ) كذلك سبق تخريج حديث: "أنه ضحى بكبشين ذبحھما بيده".5(

 .67لبقرة، ا.ية: ) سورة ا6(

 ).6/235) أخرجه البخاري في اuضاحي، باب: اuضحية للمسافر والنساء: (7(
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ــة":� وإمنــا أجزنــا لقولــه         فــأطلق، وألنــه  )1("إنمــا الــذكاة فــي الحلــق واللب
مـــن األنعـــام فجـــاز أن يســـتباح بالـــذبح أو النحـــر، فـــإن كـــان مـــن غـــري ضـــرورة 

فيه على وجهني: أحدمها: أنه ال يؤكل حترميا، واآلخر: أنه يكره وال  فاختلف
وجًهــا ثالثــا: وهــو أنــه قــال: يؤكــل البعــري إذا ذبــح، وال  )2(حيــرم، وزاد ابــن بكــري

أن مــن ذبــح بعــرياً أو حنــر شــاة، ، فوجــه التحــرمي هــو )3(تؤكــل الشــاة إذا حنــرت
فقــد أتــى بالــذكاة علــى خــالف الوجــه املــأمور بــه الشــرع فأشــبه مــن ذبــح مــن 

  القفا، أو أبقى شيئاً من األوداج.
 هــو أن ذلــك جــائز مــع الضــرورة، فلــو ال أنــه يكــون ذكــاة )4(ووجــه الكراهــة

مــع عــدمها علــى وجــه، وإال مل جيــز كــالطعن يف الفخــذ، وأمــا ابــن بكــري فإنــه 
فصل بينهما بأن قال: إن البعري له موضع الذبح، وإمنا عدل إىل النحر، ألنه 
أقـــل لتعذيبـــه والشـــاة ال منحـــر هلـــا، ألن موضـــع لبتهـــا يقـــرب مـــن خاصـــرا، 

  فيكون كالطاعن يف جوفها، وهذا تلزم عليه الضرورة.
z����z����z����z����z����z����z����z����44�x/(4�b�3[��c6:א�b�3ذ�K�x/(4�b�3[��c6:א�b�3ذ�K�x/(4�b�3[��c6:א�b�3ذ�K�x/(4�b�3[��c6:א�b�3ذ�K�x/(4�b�3[��c6:א�b�3ذ�K�x/(4�b�3[��c6:א�b�3ذ�K�x/(4�b�3[��c6:א�b�3ذ�K�x/(4�b�3[��c6:א�b�3ذ�K��������

كامـل اخللـق نابـت الشـعر  إذا ذكيت البهيمة فخرج من جوفها جنني ميت  
ذكـاة ": � ، لقولـه)6(، خالفا ألىب حنيفة يف منعه أكلـه)5(كان ذكيا بذكاا

ـــين ذكـــاة أمـــة ، وألن التذكيـــة يف الشـــرع حبســـب القـــدرة والتمكـــني، )7("الجن
وتذكية اجلنني ال يوصل إليها إال بأن تذكى أمه فيـذكى بـذكاا، وألن اجلنـني 

                                                           

 ) سبق تخريج الحديث قريبا.1(

أبو بكر محمد بن أحمد ب�ن عب�د هللا ب�ن بكي�ر، التميم�ي البغ�دادي: تفق�ه بالقاض�ي إس�ماعيل، وعن�ه ابن بكير: ) 2(
 ).78ر الزكية. ص: ھت) (شجرة النو 305ابن الجھم والتسترى (ت 

 ).1/429: المقدمات: (انظر)3(

 ) في (م): الكراھية.4(

 ).185)، الرسالة (ص1/402)، التفريع: (20/490: الموطأ: انظر) 5(

 ).3/228)، مختصر القدورى مع الشرح الميداني: (298: مختصر الطحاوي (صانظر) 6(

ف�ي ال�ذبائح، وب�اب: ذك�اة  ماج�ه)، واب�ن 2/34) أخرجه أبو داود في الضحايا، باب: ما جاء في ذكاة الجن�ين: (7(
)، وق��ال: ح��ديث حس��ن، وأحم��د: 4/60)، والترم��ذي ف��ي الص��يد، ب��اب: ف��ي ذك��اة الجن��ين: (2/1067الجن��ين: (

)3/39.( 
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األحكـام الثابتـة هلـا، وكـذلك يف الـذكاة، وألن  )1(املتصل بأمه تابع هلا يف كـل
  ما امتنع مفرًدا من املأكول يذكى بذكاة أصله على وجه كسائر األعضاء.

z����z����z����z����z����z����z����z����55KKKKKKKK��������x��Oل�de4و��c6:א�*+F��fذא�Ex��Oل�de4و��c6:א�*+F��fذא�Ex��Oل�de4و��c6:א�*+F��fذא�Ex��Oل�de4و��c6:א�*+F��fذא�Ex��Oل�de4و��c6:א�*+F��fذא�Ex��Oل�de4و��c6:א�*+F��fذא�Ex��Oل�de4و��c6:א�*+F��fذא�Ex��Oل�de4و��c6:א�*+F��fذא�E�� �
؛ ألن ذلـك عالمـة نفـخ الـروح )2(وإمنا شرطنا نبات الشـعر خالفـاً للشـافعي

ال يكــون إال فيمــا قــد مت خلقــه، فأمــا مــا مل ينــزل ميتــا فــإن  )3(فيــه؛ ألن الــروح
ذكــــاة األم ال تــــؤثر فيــــه، ويف بعــــض احلــــديث: "ذكــــاة اجلنــــني ذكــــاة أمــــه إذا 

  .)4(أشعر"
z����z����z����z����z����z����z����z����66א,�&!�و�$�*g�7�Kא,�&!�و�$�*g�7�Kא,�&!�و�$�*g�7�Kא,�&!�و�$�*g�7�Kא,�&!�و�$�*g�7�Kא,�&!�و�$�*g�7�Kא,�&!�و�$�*g�7�Kא,�&!�و�$�*g�7�Kx���6+(�7��(x���6+(�7��(x���6+(�7��(x���6+(�7��(x���6+(�7��(x���6+(�7��(x���6+(�7��(x���6+(�7��(����������������

حرم اهللا تعاىل امليتة وما يف معناها من املنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحـة 
ســبع، واســتثىن تعــاىل مــن التحــرمي مــا ذكــى، فــدل علــى أن مــا يــذكى وأكيلــة ال

يف  ، واملنخنقــة: مــا ختنــق حببــل أو مــا)5(بعــد حصــول هــذه األشــياء فإنــه يؤكــل
معناهــا، واملوقــوذة: الــيت تضــرب باخلشــب حــىت متــوت، واملرتديــة: الــيت تســقط 

ذات القــرن فتتلـــف أو  )7(فتتلــف، والنطيحـــة: مــا نطحهــا )6(مــن مكــان علــي
تقارب التلف، وما أكل السبع: هـو مـا فرسـه وهـذا كلـه إذا أصـابه مـا ذكرنـاه 

إمـا أن ختـرج روحـه معـه فيلحـق بامليتـة؛ ألن امليتـة  مـن ثالثـة أحـوال: فال خيلـوا
احملرمة هي ما تلف حتف أنفه مما حيتاج إىل ذكاة، أو بوجه لـيس بـذكاة مثـل 

  هذا موجود يف مسألتنا. )8(لذبح وكلذبح اوسى، أو بغري آلة ا

                                                           

   ) كل: سقطت من (م).1(
  ).184: اzقناع (ص انظر) 2(

 ) فيه uن الروح: سقطت من (م). 3(

  ) موقوفاً على سعيد بن المسيب.2/490) أخرجه مالك في الموطأ: (4(

  ).186 -185)، الرسالة (ص403 -1/402)، والتفريع: (1/434: المدونة: (انظر) في جملة ھذه اuحكام 5(

 في (م): عال.  )6(

 ) في (م): ما تنطحھا. 7(

 ) كل وكله: سقطت من (م).8(
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وقـال:  ،)2( ��m�m�m�mU��T��SU��T��SU��T��SU��T��Sllllميتـة؛ لقولـه تعـاىل: )1(وإمنا قلنـا: إن ذلـك كلـه
                 ، فــــــانتفى أن تكــــــون ذكــــــاة ســــــواها، وقــــــال: )3("والــــــذكاة يف احللــــــق واللبــــــة"

  ، وهذا معدوم يف مسألتنا.)5( األوداج وذكر اسم اهللا فكل" )4("ما أفرى
ذلك ما ينحتها وال يصيب منها مقتال، وميكن  )6(: أن يصيبها منوالثانية

أن تبقى معه غالبا سواء انتقض منهـا بعـض البنيـة أو مل ينـتقض، وذلـك مثـل 
أن يلحقهــا مــرض أو كســر يــد أو رجــل أو مــا أشــبهه، فهــذه تــذكى وتؤكــل، 

، فاســــتثىن مـــا اســــتدركت )�m�m�m�mU��T����SU��T����SU��T����SU��T����Sllll )7 وإمنـــا قلنــــا ذلـــك لقولــــه تعـــاىل:
تذكيته من التحرمي، وألن أشد ما يف باا أن تكون مريضة مثخنة، وذلـك ال 

  مينع تذكيتها ما مل تبلغ حال النزع.
، )8(: أن يصـيبها مـن ذلــك مـا ال تعـيش معــه مثـل أن تنفـذ مقاتلهــاوالثالثـة

أو خيــرج الســبع حشــوا أو يـــرض دماغهــا أو مــا أشـــبه ذلــك ممــا ال جيـــوز أن 
و غالبـــاً، فهـــذه ال تصـــح تـــذكيتها، واألصـــل فيـــه أن تبقـــى معـــه، وإمـــا قطعـــا أ

الـــذكاة تعمـــل يف احلـــي دون امليـــت، ومـــا هـــو يف حكـــم امليـــت ال تعمـــل فيـــه، 
املذبوحــة،  )9(وهــذه يف حكــم امليــت، ألن احلركــة الباقيــة فيهــا مســتعارة كحركــة

  فال تصح تذكيتها.
��������
��������

                                                           

 ) كل وكله: سقطت من (م).1(

 .3) سورة المائدة، ا.ية: 2(

 سبق تخريج حديث. )3(

 في (ق): فرأ. )4(

 .) سبق تخريجه5(

 في (م): مثل. )6(

 .3) سورة المائدة، ا.ية: 7(

 ) في (ق): مقاتله.8(

 في (م): كجرحه.  )9(
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z����z����z����z����z����z����z����z����779
���fو�*h��7�b�F4و�א��b*��4و�א��U+�ذא�و-�5א�EK9
���fو�*h��7�b�F4و�א��b*��4و�א��U+�ذא�و-�5א�EK9
���fو�*h��7�b�F4و�א��b*��4و�א��U+�ذא�و-�5א�EK9
���fو�*h��7�b�F4و�א��b*��4و�א��U+�ذא�و-�5א�EK9
���fو�*h��7�b�F4و�א��b*��4و�א��U+�ذא�و-�5א�EK9
���fو�*h��7�b�F4و�א��b*��4و�א��U+�ذא�و-�5א�EK9
���fو�*h��7�b�F4و�א��b*��4و�א��U+�ذא�و-�5א�EK9
���fو�*h��7�b�F4و�א��b*��4و�א��U+�ذא�و-�5א�EK�������������������������x/&�3[��Q0��x/&�3[��Q0��x/&�3[��Q0��x/&�3[��Q0��x/&�3[��Q0��x/&�3[��Q0��x/&�3[��Q0��x/&�3[��Q0���������
إذا وقــع البعـــري أو البقـــر أو الشـــاة يف بئـــر ومل يقـــدر علـــى إخراجـــه وال علـــى 

خالفـــا أليب  )1(تذكيتـــه يف حلقـــه أو لبتـــه مل يؤكـــل بعقـــره يف موضـــع مـــن بدنـــه
؛ ألنــــه ممــــا ذكاتــــه النحــــر أو الــــذبح فلــــم يــــزل عــــن ذلــــك )2(حنيفـــة والشــــافعي

حتـاج إىل أخـذه أو صـعب ، وا)3(باختالف حاالتـه، أصـله إذا هـرب مـن يـده
، أكثـر مـا يف بابـه أن )4(عليه، وكان وحده ومل يتمكن أن يعقله لينحـره، وألن

تركــه، وذلــك ال يبــيح اســتعجال تذكيتــه علــى غــري  )5(خيــاف عليــه التلــف مــىت
عليــــه، أصــــله إذا أخــــذها ســــبع ومل يعقرهــــا،  وجههــــا املــــأذون فيــــه مــــع القــــدرة

  برميها فإا ال تؤكل.وخاف إن بقيت معه أن يعقرها، فبادر 
z����z����z����z����z����z����z����z����88�xie�&,א�jOذא���E�K�xie�&,א�jOذא���E�K�xie�&,א�jOذא���E�K�xie�&,א�jOذא���E�K�xie�&,א�jOذא���E�K�xie�&,א�jOذא���E�K�xie�&,א�jOذא���E�K�xie�&,א�jOذא���E�K��������

احليـــوان املتـــأنس كبهيمـــة األنعـــام إذا تـــوحش شـــيء منـــه وحلـــق بـــالوحش مل 
ـــــأنس ـــــذكاة املت : � ، وقولـــــه)7(خالفـــــاً أليب حنيفـــــة والشـــــافعي )6(يؤكـــــل إال ب

، وأشار إىل مجلة الذكاة، وألن توحشه مل ينقله )8("الذكاة في الحلق واللبة"
مــن ســقوط اجلــزاء عــن احملــرم قتلــه، وجــوازه يف الضــحايا  أحكــام املتــأنسعــن 

واهلدايا والعقيقة، فكذلك يف الذكاة، فنقول: ألن الـذكاة يف احللـق واللبـة مـن 
  حكم املتأنس فلم يزل عنه بالتوحش أصله ما ذكرناه.

��������
��������

                                                           

 ).1/402)، التفريع: (1/428: المدونة: (انظر) 1(

 )1/255)، المھذب: (199الطحاوي (ص: مختصر: انظر) 2(

 .) من يده: سقطت من (م)3(

 .: في (م) ولكنانظر) 4(

 ) في (م) مع. 5(

 ). 187): الرسالة (ص1/402)، التفريع: (424 -1/423: المدونة: (انظر )6(

 ).2/255)، المھذب (31/228مع شرح الميداني: ( -: مختصر القدورىانظر) 7(

 ) سبق تخريج الحديث.8(



21 

z����z����z����z����z����z����z����z����99jO���
+�
����a�KjO���3lא,�
و�0��9/�א,&�k�ie�+��4و�+�
����a�KjO���3lא,�
و�0��9/�א,&�k�ie�+��4و�+�
����a�KjO���3lא,�
و�0��9/�א,&�k�ie�+��4و�+�
����a�KjO���3lא,�
و�0��9/�א,&�k�ie�+��4و�+�
����a�KjO���3lא,�
و�0��9/�א,&�k�ie�+��4و�+�
����a�KjO���3lא,�
و�0��9/�א,&�k�ie�+��4و�+�
����a�KjO���3lא,�
و�0��9/�א,&�k�ie�+��4و�+��]�a�K�����������������xb�3���3lא,�
و�0��9/�א,&�k�ie�+��4و��aE�xb�3[��aE�xb�3[��aE�xb�3[��aE�xb�3[��aE�xb�3[��aE�xb�3[��aE�xb�3[��aE��������
تؤكل اإلنسية مبا يؤكل به الصيد من إرسـال السـهام واجلـوارح سـواء كـان ال 

ممــا أصــله التــأنس كاألنعــام والــدجاج والفــراخ، أو ممــا أصــله التــوحش كــالغزالن 
واألرانـــب مث تـــأنس، وزال عنـــه االســـتيحاش؛ ألنـــه مقـــدور عليـــه، فـــال يكـــون 

هـا، وإذا توحشـت، ذكاته العقر، وأما املتأنس طبعاً فقد بينا أن ذلـك ال يبيح
  .)1(فما دامت مل تتوحش فهي عن ذلك أبعد

z����z����z����z����z����z����z����z����1010�xU+��^6��*��K2���K�xU+��^6��*��K2���K�xU+��^6��*��K2���K�xU+��^6��*��K2���K�xU+��^6��*��K2���K�xU+��^6��*��K2���K�xU+��^6��*��K2���K�xU+��^6��*��K2���K��������
؛ ألن )2(ومـــن ضـــرب عنـــق بعـــري فـــال يأكلـــه، ألن ذلـــك قتـــل ولـــيس بـــذكاة

  يف احللق واللبة، وهذا مل يذكه يف حلقه وال لبته. الذكاة
z����z����z����z����z����z����z����z����1111�x!0�א���mE�!]�����������P���K/�א�]��[!��mEא����P���K�x!0/�א�]��[!��mEא����P���K�x!0/�א�]��[!��mEא����P���K�x!0/�א�]��[!��mEא����P���K�x!0/�א�]��[!��mEא����P���K�x!0/�א�]��[!��mEא����P���K�x!0/�א�]���mE�!]א����P���K�x!0/�א�[

كـــان   �، ألن رســـول اهللا )3(ذبيحتـــه إىل القبلـــةيســـتحب للـــذابح أن يوجـــه 
، وألنه إذا مل يكن بد من جهة يتوجـه إليهـا كانـت جهـة القبلـة )4(يفعل ذلك

  أوىل.
z����z����z����z����z����z����z����z����1212�x!]�����������Kא�&�Q0��!�2%א�]��[!�K�xא�&�Q0��!�2%א�]��[!�K�xא�&�Q0��!�2%א�]��[!�K�xא�&�Q0��!�2%א�]��[!�K�xא�&�Q0��!�2%א�]��[!�K�xא�&�Q0��!�2%א�]��[!�K�xא�&�Q0��!�2%א�]���K�x!]א�&�Q0��!�2%א�[

وال فـــرق بـــني ذلـــك وبـــني  )6(ـــا يف الصـــيد �ألمـــره  )5(والتســـمية مســـنونة
تركها ناسيا جاز؛ ألن ترك ، فإن )7(مسى حني ذبح أضحيته �الذبح، وألنه 

؛ فمـن )8(السنن ناسياً ال يبطل العبادة، وإن تعمد تركها قال مالـك: ال تؤكـل
                                                           

 ).187)، الرسالة (ص1/402)، التفريع: (424 -1/423: المدونة: (انظر )1(

 ).1/403: التفريع: (انظر) 2(

 ).185)، الرسالة (ص 1/401)، التفريع: (1/428المدونة: ( انظر) 3(

 ).4/489) لم أعثر على تخريج لھذا الخبر، وإنما ھو مروى عن بعض التابعين (مصنف عبد الرزاق: 4(

 ).185)، الرسالة (ص 1/401)، التفريغ: (429 -1/428لمدونة: (: اانظر) 5(

 ) كما جاء في أحاديث الصيد التي سبقت.6(

بكبش�ين أملح�ين أق�رنين ذبحھم�ا بي�ده وس�مى وكب�ر.. أخرج�ه  �) كما جاء في حديث أنس ق�ال: ض�حى النب�ي 7(
ي، ب�اب: اس�تجاب اuض�حية: )، ومس�لم ف�ي اuض�اح6/238البخاري في اuضاحي، باب: التكبير عند الذبح: (

)3/1556.( 

 ).179)، الكافى (ص 1/401: التفريع: (انظر) 8(
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محلــه علــى التحــرمي تغليظــا لــئال يســتخف بالســنن، ومــنهم مــن  أصــحابنا مــن
؛ )1(قال: هـي شـرط بالـذكر سـاقطة بالنسـيان، ومـنهم مـن محلـه علـى الكراهـة

، ومل يذكر التسمية، وألنه قول باللسان )2(واللبة": "الذكاة يف احللق �لقوله 
  .�فلم يكن شرطاً يف إباحة الذبيحة كالصالة على النيب 

z����z����z����z����z����z����z����z����1313�x!]����������9E�7�KאO!�א�]��[!9E�7�K�xאO!�א�]��[!9E�7�K�xאO!�א�]��[!9E�7�K�xאO!�א�]��[!9E�7�K�xאO!�א�]��[!9E�7�K�xאO!�א�]��[!9E�7�K�xאO!�א�]��9E�7�K�x!]אO!�א�[
، )3(وينبغــــي للــــذابح أن حيــــد شــــفرته، ويـــــريح ذبيحتــــه لــــورود اخلــــرب بـــــذلك

  "، وهذا من إحساا.)4(: "إذا قتلتم فأحسنوا القتله�ولقوله
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           

 ) في (م): الكراھية.1(

 ) سبق تخريج الحديث.2(

 : وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".� ) كما جاء في الجزء اuخير من الحديث ا.تي حيث قال3(

 ).3/1548الذبح: () أخرجه مسلم في الذبائح، باب: اuمر بإحسان 4(
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!2+kAא�W��!2+kAא�W��!2+kAא�W��!2+kAא�W��!2+kAא�W��!2+kAא�W��!2+kAא�W��!2+kAא�W��))11((��������

صــيد البحــر كلــه حــالل غــري حمتــاج إىل ذكــاة، جيوزأكلــه ميتــاً و بغــري ســبب 
، خالفــاً )2(طفــى أو مل يطــف علــى أي وجــه تلــف، صــاده مســلم أو جموســى

�m�m�m�m��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A، لقولــه تعــاىل: )3(أليب حنيفــة يف اعتبــاره أن ميــوت بســبب
E�����DE�����DE�����DE�����Dllll)4( ، ففــــرق بــــني الصــــيد والطعــــام، فــــدل أن الطعــــام مــــا مــــات
: )6(، ويف حــديث جــابر)5(:"هــو الطهــور مــاؤه، احلــل ميتتــه"�بنفســه، وقولــه 
أصـاب حوتـاً ميتـاً فأكــل أهـل اجلـيش منـه مثـان عشـرة ليلــة مث  )7(أن أبـا عبيـدة
فقـــال: "إمنـــا هـــي طعمــة أطعمكموهـــا اهللا فهـــل معكـــم منهـــا  �أعلمــوا النـــيب 

  واعتباراً بتلفه عن سبب بعلة أنه من صيد البحر.، )8("!شيء؟
z����z����z����z����z����z����z����z����11�x\�7א��/�@�/���(�$SO�K�x\�7א��/�@�/���(�$SO�K�x\�7א��/�@�/���(�$SO�K�x\�7א��/�@�/���(�$SO�K�x\�7א��/�@�/���(�$SO�K�x\�7א��/�@�/���(�$SO�K�x\�7א��/�@�/���(�$SO�K�x\�7א��/�@�/���(�$SO�K��������

ال فصــل بــني مــا لــه شــبه يف الــرب وبــني مــا ال شــبه لــه يف جــواز أكلــه، مثــل  
، )10(، خالفـــا للشـــافعي)9(كلـــب املـــاء وخنزيـــره وغـــري ذلـــك مـــن أنـــواع صـــوره

  لعموم الظواهر، وألنه من صيد البحر كالذي ال شبه له.
                                                           

 ) اuطعمة: جمع طعام، وھو ما يؤكل وما يشرب.1(

 ).1/405)، التفريع: (495 -2/494الموطأ: ( انظر) 2(

 ).3/231مع شرح الميداني : ( -) مختصر القدورى299: مختصر الطحاوى (صانظر) 3(

 .96) سورة المائدة، ا.ية 4(

 ) سبق تخريج الحديث.5(

بن عبد هللا بن عمر حزام أب�و عب�د هللا، وقي�ل: أب�و عب�د ال�رحمن اuنص�اري الص�حابي م�ن أھ�ل بيع�ة  جابر:) 6(
)، 3/189س��ير أع��Qم الن��بQء: ( انظ��ر( الرض��وان ك��ان مفت��ى المدين��ة ف��ي زمان��ه، م��ات س��نة ثم��ان وس��بعين

 ).1/84وشذرات الذھب: (

المك��ي أح��د الس��ابقين اuول��ين، أم��ين ھ��ذه        ع��امر ب��ن عب��د هللا ب��ن الج��راح القرش��ى الفھ��ري، أب��و عبي��دة:) 7(
)، 1/5سير أعQم النبQء: ( انظراuمة، ومناقبه شھيرة جمة، توفى سنة ثمان عشرة وله ثمان وخمسون سنة (

  )).1/29شذرات الذھب: (
)، ومس��لم ف��ي الح��ج، ب��اب: تح��ريم الص��يد 2/210) أخرج��ه البخ��اري ف��ي الح��ج، إذا رأى المحرم��ون ص��يًدا (8(

 ).2/852محرم: (لل

 ).187)، الكافى (ص1/405)، التفريع: (420 -1/419: المدونة: (انظر) 9(

 ).1/250: المھذب: (انظر )10(
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z����z����z����z����z����z����z����z����22�xUY��34�7א��K�xUY��34�7א��K�xUY��34�7א��K�xUY��34�7א��K�xUY��34�7א��K�xUY��34�7א��K�xUY��34�7א��K�xUY��34�7א��K��������
، خالفــــا أليب حنيفــــة )1(يؤكــــل الطــــري كلــــه مــــا لــــه خملــــب ومــــا ال خملــــب لــــه

��m�m�m�m��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i، لقولــــه عــــز وَجــــل:)2(والشـــافعي
��w���v��u����t��s��w���v��u����t��s��w���v��u����t��s��w���v��u����t��sllll )3(:اآليــــــة، وقولــــــه ،��m�m�m�m°�� �̄�®°�� �̄�®°�� �̄�®°�� �̄�® llll�

  ، وألنه ممنوع من الطري فأشبه سائرها.)4(
z����z����z����z����z����z����z����z����33�xjOع�א����N��34�7�K�xjOع�א����N��34�7�K�xjOع�א����N��34�7�K�xjOع�א����N��34�7�K�xjOع�א����N��34�7�K�xjOع�א����N��34�7�K�xjOع�א����N��34�7�K�xjOع�א����N��34�7�K��������

خالفـا أليب حنيفـة يف قولـه : إن  )5(يكره أكل سباع الوحش من غـري حتـرمي
، )7(، "والشــافعي يف قولــه: حــل الضــبع والثعلــب دون غريمهــا )6(مجيعهــا حــرام

: احلــالل مــا أحلــه اهللا يف القــرآن، واحلــرام مــا حرمــه �لعمــوم الظــواهر ولقولــه 
، وألن كـــل حيـــوان يظهـــر )8(عنـــه فقـــد عفـــا عنـــه" اهللا يف القـــرآن، ومـــا ســـكت

جلده بذحبه فال حيرم أكله كسـائر الصـيود عنـدنا مـع أيب حنيفـة؛ ألنـه يوافقنـا 
يف أن الذكاة تعمل يف تطهري أهب مجيـع السـباع، وعلـى الشـافعي، ألنـه نـوع 

  من السباع ال يكفر مستحله كالضبع والثعلب.
z����z����z����z����z����z����z����z����44xل���0!�وא���A��34א.2*�א�Kxل���0!�وא���A��34א.2*�א�Kxل���0!�وא���A��34א.2*�א�Kxل���0!�وא���A��34א.2*�א�Kxل���0!�وא���A��34א.2*�א�Kxل���0!�وא���A��34א.2*�א�Kxل���0!�وא���A��34א.2*�א�Kxل���0!�وא���A��34א.2*�א�K��������

عنــــد مالــــك، ومــــن أصــــحابنا مــــن  )9(أكــــل احلمــــر األهليــــة مغلظــــة الكراهــــة
��m�m�m�m��l���k��j��i��l���k��j��i��l���k��j��i��l���k��j��iوليس كاخلنزير، فوجه مالك قوله تعاىل: )10(يقول: هو حرام

                                                           

 ).186)، الكافي (ص 1/405)، التفريغ: (1/427) ا نظر المدونة: (1(

)، 183(ص) اzقن�اع 3/229)، مختصر القدورى مع شرح الميداني: (299: مختصر الطحاوى (ص انظر) 2(
 ).1/248المھذب: (

 .145) سورة اuنعام، ا.ية: 3(

 .2) سورة المائدة، ا.ية: 4(

 ). 186)، الكافى: (ص 1/406)، التفريع: (1/426: المدونة: (انظر)5(

 ).3/229)، مختصر القدورى مع شرح الميداني: (299: مختصر الطحاوي (صانظر) 6(

 ).1/247: المھذب : (انظر) 7(

 )، وقال: رواه سيف بن ھارون عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان مرفوًعا.9/320البيھقي: () أخرجه 8(

 ) في (م) : مغلظة الكراھية .9(

 ).1/406)، التفريع: (1/427: المدونة: (انظر) 10(
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s��r��q��p��o��n��ms��r��q��p��o��n��ms��r��q��p��o��n��ms��r��q��p��o��n��mllll)1(  :مــا ســكت عنــه �اآليــة، وقولــه"
، وألنـه حيـوان معـد للركـوب كاخليـل، ووجـه التحـرمي مـا روي )2(عنـه" فقد عفا

  ، وحكم البغال حكم احلمري.)3(حرم حلوم احلمر األهلية �أنه 
z����z����z����z����z����z����z����z����55�x��o��34�$אSO�7�K�x��o��34�$אSO�7�K�x��o��34�$אSO�7�K�x��o��34�$אSO�7�K�x��o��34�$אSO�7�K�x��o��34�$אSO�7�K�x��o��34�$אSO�7�K�x��o��34�$אSO�7�K��������

، خالفــا أليب حنيفــة والشــافعي يف قوهلمــا: إنــه )4(فأمــا اخليــل فيكــره أكلهــا
ففـــــرق ، )6(���m�m�m�mU��TU��TU��TU��T llll:، لقولـــــه تعـــــاىل)5(مبـــــاح مـــــن غـــــري كراهـــــة

، )7(والتجميـــلبينهمـــا وبـــني األنعـــام، وأخـــرب عـــن املقصـــود منهـــا وهـــو الركـــوب 
خبــالف املقصــود مــن األنعــام، وألنــه ذو حــافر، فجــاز أن يتعلــق املنــع بأكلــه، 

فجـاز، وميكـن  )8(أصله احلمري والبغال، وال يدخل عليـه محـري الـوحش ملـا قلنـا
أن حنــرتز بــأن نقــول: متــأنس، وألن اخليــل حمتــاج إليهــا للجهــاد عليهــا، ففـــي 

  إباحة أكلها تطريق إىل انقطاع نسلها.
z����z����z����z����z����z����z����z����66KKKKKKKK���������x��34�$א:*אدSO�7�x��34�$א:*אدSO�7�x��34�$א:*אدSO�7�x��34�$א:*אدSO�7�x��34�$א:*אدSO�7�x��34�$א:*אدSO�7�x��34�$א:*אدSO�7�x��34�$א:*אدSO�7��������

اجلراد عند املالك ال يؤكل إال إذا مات بسبب وقال حممد بن عبد احلكم: 
، فوجـه قـول مالـك: إنـه مـن حيـوان الـرب كسـائر )9(يؤكل وإن مات بغري سبب

"ُأحلــــت لنــــا ميتتــــان فــــذكر: الســــمك : �احليــــوان، ووجــــه قــــول حممــــد قولــــه 
  .)10(واجلراد"

                                                           

 .145) سورة اuنعام، ا.ية 1(

 .سبق تخريج الحديث قريباً  )2(

  )، ومسلم في الذبائح، باب إباحة أكل لحم الخيل:6/229الخيل: ( أخرجه البخاري في الذبائح، باب: لحوم )3(
)3/1548.(  
 ).187)، الكافى (ص1/406: التفريع: (انظر )4(

 ).1/246)، المھذب: (299: مختصر الطحاوي (ص انظر )5(

 .8سورة النحل، ا.ية:  )6(

 في (م): التحمل. )7(

  في (ق): uنا قلنا. )8(

  ). 187)، الكافى: (ص 420-1/419: المدونة: (انظر )9(

)، وف�ي إس�ناده عب�د ال�رحمن اب�ن زي�د 2/1073في الصيد، باب: صيد الحيتان والج�راد ( ماجه) أخرجه ابن 10(
)، وابن حبان ف�ي 9/257)، والبيھقي: (272-4/271)، والدار قطني: (2/97بن أسلم وھو ضعيف، وأحمد: (

 ).4/202: نصب الراية: انظرالمرفوع (وھو موقوف في حكم  الضعفاء وقال في التنقيح:
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z����z����z����z����z����z����z����z����77�x!&�,א�
0pع��q&ea�7א�K�x!&�,א�
0pع��q&ea�7א�K�x!&�,א�
0pع��q&ea�7א�K�x!&�,א�
0pع��q&ea�7א�K�x!&�,א�
0pع��q&ea�7א�K�x!&�,א�
0pع��q&ea�7א�K�x!&�,א�
0pع��q&ea�7א�K�x!&�,א�
0pع��q&ea�7א�K��������
: إحدامها: أنه جنـس، وأن الـدباغ ال يعمـل )1(يف جلد امليتة إذا دبغ روايتان

يف تطهريه بوجه واألخرى: إنه يطهر بالدباغ وهي خمرجة على روايـة ابـن عبـد 
احلكم يف جواز بيعه بعد الدباغ إذا بني له، وهو قول البن وهب وأيب حنيفة 

mmmm��B��A��B��A��B��A��B��A :فوجــــــــه الروايــــــــة الظــــــــاهرة قولــــــــه عــــــــز وَجــــــــل  )2(والشــــــــافعي
CCCCllll)3 (ال تنتفعوا مـن امليتـة بشـيء": � وقوله")وألنـه جـزء مـن امليتـة)4 ، 

جنــــس بــــاملوت، فوجــــب أن تتأبــــد جناســــته كــــاللحم، وألنــــه ملــــا جنــــس بــــاملوت 
أميا إهـاب : "� قولهووجه األخرى  استحال أن يطهر مع بقاء علة تنجسه،

وســائر األخبــار الــواردة يف الــدباغ، وألــا جناســة طــرأت  ،)5(دبــغ فقــد طهــر"
  جلده تعمل الذكاة يف حلمه، فوجب أن يطهر بالدباغ كجلد املذكى. على
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؛ )7(، خالفـاً ألمحـد بـن حنبـل)6(جيوز استعماله يف اليابسات دون املائعـات

وقـــد ثبـــت أنـــه لـــيس املـــراد ـــا  ألن األخبـــار تـــدل علـــى ضـــرب مـــن اإلباحـــة،
الطهارة، فلم يبق إال نوع من االنتفـاع، وإمنـا خصصـنا اليـابس، ألنـه ال يصـل 

  إليه شيء من النجاسة خبالف الرطب.
��������
��������

                                                           

 ).189-188)، الكافى: (ص 186)، الرسالة: (ص 1/408) التفريع: (2/498: الموطأ: (انظر )1(

 ).1/304)، حاشية قليوبي وعميرة: (231-3/230: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )2(

 .3سورة المائدة، ا.ية:  )3(

)، والنس��ائي ف��ي الف��رع 4/371اس، ب��اب: م��ن روى أن m ينتف��ع بإھ��اب الميت��ة (أخرج��ه أب��و داود ف��ي اللب�� )4(
)، وابن ماجه ف�ي اللب�اس، ب�اب: م�ن ق�ال: m ينتف�ع م�ن الميت�ة 7/154والعتيرة، باب: ما يدبغ به جلود الميتة: (

: ح�ديث )، وق�ال4/194)، والترمذي في اللباس، باب: ما جاء ف�ي جل�ود الميت�ة إذا دبغ�ت: (2/1194بإھاب: (
 حسن.

 ).1/277أخرجه مسلم في الحيض، باب: طھارة جلود الميتة بالدباغ: ( )5(

 ).189)، الكافى (ص 1/408: التفريع: (انظر )6(

 ).16)، مختصر الخرقي، (ص 12: مسائل اzمام أحمد (ص انظر )7(
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 يوســــف أليب خالفــــاً  حبــــال اخلنزيــــر جلــــد يطهــــر ال األخــــرى الروايــــة علــــى

 فيمـا وميتنع فيه الذكاة تأيت فيما الذكاة خيلف الدباغ وألن للظواهر، )1(وداود
  .فيه ذكاة ال

z����z����z����z����z����z����z����z����1010xغ��
0
�א,�&!�-���א�pع��q&ea�7א�Kxغ��
0
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�א,�&!�-���א�pع��q&ea�7א�K��������
، ألنــه )3(خالفــاً ملــن أجــاز ذلــك )2(ال جيــوز االنتفــاع جبلــد امليتــة قبــل الــدباغ

جنس، وإمنا شـرط الـدباغ يف تطهـريه أو يف إباحـة االنتفـاع بـه، فـإن خـالفوا يف 
الدباغ دللنا عليه بالظواهر، وأنه جـزء مـن امليتـة كانـت فيـه حيـاة،  جناسته قبل

يف إباحة االنتفاع به دللنا  )4(فوجب أن ينجس باملوت كاللحم، فإن خالفونا
ويف  )5("ما على أهلها لـو أخـذوا جلـدها فـدبغوه فـانتفعوا بـه: "� قولهعليه ب

أمــر أن يســتمتع جبلــود امليتــة إذا  �حــديث عائشــة (رضــي اهللا عنهــا): "أنــه 
  .)6(دبغت"

z����z����z����z����z����z����z����z����1111x��e*-א,�&!�و�$s��7�Kx��e*-א,�&!�و�$s��7�Kx��e*-א,�&!�و�$s��7�Kx��e*-א,�&!�و�$s��7�Kx��e*-א,�&!�و�$s��7�Kx��e*-א,�&!�و�$s��7�Kx��e*-א,�&!�و�$s��7�Kx��e*-א,�&!�و�$s��7�K��������
، ألنه جزء كانت فيـه حيـاة  )8(خالفاً أليب حنيفة )7(عظم امليتة وقرا جنس

�m�m�m�m��s��r��q��s��r��q��s��r��q��s��r��q كــــاللحم، ويــــدل علــــى أنــــه كانــــت فيــــه حيــــاة قولــــه تعــــاىل:
v��u��tv��u��tv��u��tv��u��t llll�)9(.وألن اإلدراك يقع به كاللحم ،  

                                                           

 )153()، المحلي: 66)، المغني، (ص 3/231مع شرح الميداني: ( -: مختصر القدوري انظر )1(

 .189-188، الكافى: ص:186)، الرسالة: ص: 1/408: التفريع: (انظر )2(

 ).1/66: المغنى: انظر) أجازه الزھري (3(

  ) في (م): خالفوا.4(
)، ومس�لم ف�ي الح�يض، ب�اب: طھ�ارة جل�ود 6/221أخرجه أخرجه البخاري في ال�دباغ، ب�اب: جل�ود الميت�ة ( )5(

 ).1/277الميتة بالدباغ: (

ف��ي اللب��اس، ب��اب: جل��ود الميت��ة إذا  ماج��ه)، واب��ن 4/368أخرج��ه أب��و داود ف��ي اللب��اس، ب��اب: إھ��اب الميت��ة ( )6(
)، 7/155والنس��ائي ف�ي الف��رع، ب�اب: الرخص��ة ف�ي اmس��تمتاع بجل�ود الميت��ة إذا دبغ��ت: ( )،2/1194دبغ�ت: (

 وقال فيه: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة.

 ).188)، الكافى: (ص 1/408التفريع: (: انظر )7(

 .)1/24)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (17مختصر الطحاوي (ص  انظر )8(

 .79سورة يس، ا.ية:  )9(



28 

z����z����z����z����z����z����z����z����1212�K�K�K�K�K�K�K�Kx�����b9@+*�א,�&!�و;��kx�����b9@+*�א,�&!�و;��kx�����b9@+*�א,�&!�و;��kx�����b9@+*�א,�&!�و;��kx�����b9@+*�א,�&!�و;��kx�����b9@+*�א,�&!�و;��kx�����b9@+*�א,�&!�و;��kx�����b9@+*�א,�&!�و;��k��
�m�m�m�m��S��S��S��S ، لقولـــه تعـــاىل:)2(طـــاهر خالفـــاً للشـــافعي )1(شـــعر امليتـــة وصـــوفها

V��U��TV��U��TV��U��TV��U��Tllll)3(  ـــــه ـــــأس بصـــــوفها إذا  �فعـــــم، وقول "ال ب
، وألنـه ال حيـاة فيـه فاسـتحال أن يـنجس بـاملوت، يبـّني ذلـك )4(غسل باملاء"

جنسـاً خبــالف أن اإلدراك ال يقـع بـه، وأن أخــذه جـائز حـال احليــاة وال يكـون 
  اللحم واجللد.
z����z����z����z����z����z����z����z����1313x*�d6o�7@+*�א�Kx*�d6o�7@+*�א�Kx*�d6o�7@+*�א�Kx*�d6o�7@+*�א�Kx*�d6o�7@+*�א�Kx*�d6o�7@+*�א�Kx*�d6o�7@+*�א�Kx*�d6o�7@+*�א�K��

ــــر وغــــريه ــــر أن يكــــون )5(ال فــــرق بــــني شــــعر اخلنزي ــــر مــــا يف اخلنزي ، ألن أكث
  .)6(ميتة

z����z����z����z����z����z����z����z����1414x�&S���4א��!]����34�7�Kxذ�&S���4א��!]����34�7�Kxذ�&S���4א��!]����34�7�Kxذ�&S���4א��!]����34�7�Kxذ�&S���4א��!]����34�7�Kxذ�&S���4א��!]����34�7�Kxذ�&S���4א��!]����34�7�Kxذ�&S���4א��!]������������34�7�Kذ
��m�m�m�m��²��±��°��²��±��°��²��±��°��²��±��°، لقولــــه تعــــاىل:)8(أهــــل الكتــــاب )7(جيــــوز أكــــل ذبيحــــة
µ��� �́�³µ��� �́�³µ��� �́�³µ��� �́�³llll)9(  فعــم، وألن كــل جــنس جــاز نكــاح نســائهم جــاز أكــل

ذبــائحهم كاملســلمني، عكســـه اــوس، وإن جــاز أكـــل ذبــائحهم جــاز أكـــل 
  سائر أطعمتهم.

فأمــــا إذا خيــــف مــــنهم اســــتعمال النجاســــة كــــاخلمر واخلنزيــــر وغــــري ذلــــك، 
  فيجب اجتناا إال ما نشاهد منها سليماً من إصابتها إياه.

  

                                                           

 ).189)، الكافى: (ص 186)، الرسالة: (ص 1/408: التفريع: (انظر )1(

 .1: مختصر المزني: انظر )2(

 .80سورة النحل، ا.ية:  )3(

 ).1/118نصب الراية:  انظرالدار قطني عن أبي بكر الھذلي، وھو متروك (أخرجه  )4(

  في (م): وجلده. )5(
 ).189)، الكافى: (ص 1/408: التفريع: (انظر )6(

 في (م): ذبائح. )7(

 ).187)، الرسالة: (ص 1/406)، التفريع: (433-1/431: المدونة: (انظر )8(

 .5سورة المائدة، ا.ية  )9(
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ــوه مــا يؤكــل وال أكلــه، جيــوز ذكــاة إىل حيتــاج ال الــذي اــوس طعــام 1(ذك(، 

����m�m�m�m¹لقوله تعـاىل: �̧�¶��µ��� �́�³��²��±��°¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±��°¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±��°¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±��°llll)2( فـدل ،
غريهم خبالفهم، وألن كل من ال ينكح نساؤهم فـال يؤكـل ذبـائحهم   على أن

  كاملرتدين والوثنيني عكسهم أهل الكتاب.

z����z����z����z����z����z����z����z����1616xد�����������7�K@[�م�א����د�7�Kx@[�م�א����د�7�Kx@[�م�א����د�7�Kx@[�م�א����د�7�Kx@[�م�א����د�7�Kx@[�م�א����د�7�Kx@[�م�א����د�7�Kx@[�م�א��
شــحوم اليهــود احملرمــة علــيهم مكروهــة عنــد مالــك، وليســت مبحرمــة، وعنــد 

، وعنـــد أيب )3(ابــن القاســم وأشــهب أــا حــرام، وقيـــل: إنــه مــروي عــن مالــك
حنيفـــة والشـــافعي أـــا مباحـــة غـــري مكروهـــة، فوجـــه التحـــرمي أـــا ذكـــاة قصـــد 

مــا  إىل حمّلــل حمــرم يف اعتقــاده فوجــب أن يبــيح مــا يعتقــد حتليلــه دون مــذكيها
يعتقــد حترميــه، أصــله املســلم إذا ذبــح الشــاة، فــإن التذكيــة تنصــرف إىل اللحــم 

  دون الدم.
ووجه اإلباحـة أن اليهـودي يعتقـد اسـتباحة الشـاة، وإمنـا يعتقـد حتـرمي بعـض 
منها واعتقاده ذلك باطل عندنا، فكـان كاملسـلم يعتقـد بالـذبح إباحـة اللحـم 

هــا هنــا، ووجــه الكراهــة أنــه دون الشــحم،فإذا كــان ذلــك غــري مــؤثر فكــذلك 
مل يقصد اللحم بالتذكية، فأشبه الدم الذي ال يقصده املسلم بالتذكية،  )4(ملا

  وألن األفضل أن يكون كلما يؤكل مقصود كاللحم.
  

  

  

                                                           

 ).187)، الرسالة: (ص 1/406)، التفريع: (419-1/48مدونة: (: الانظر )1(

 .5سورة المائدة، ا.ية:  )2(

 ). 187)، الكافى: (ص187)، الرسالة: (ص 1/406: التفريع: (انظر )3(

 ) لما: سقطت من (ق).4(



30 

z����z����z����z����z����z����z����z����1717x�����������X��(��(�K/�א��K(�b9�qא�Y+�م�وא�F*א���X��(��(�Kx/�א��K(�b9�qא�Y+�م�وא�F*א���X��(��(�Kx/�א��K(�b9�qא�Y+�م�وא�F*א���X��(��(�Kx/�א��K(�b9�qא�Y+�م�وא�F*א���X��(��(�Kx/�א��K(�b9�qא�Y+�م�وא�F*א���X��(��(�Kx/�א��K(�b9�qא�Y+�م�وא�F*א���X��(��(�Kx/�א��K(�b9�qא�Y+�م�وא�F*א���X��(��(�Kx/�א��K(�b9�qא�Y+�م�وא�F*א
 كـــان إن حوهلـــا ومـــا ألقيـــت والشـــراب الطعـــام مـــن الفـــأرة، فيـــه ماتـــت مـــا

 املـــائع وأمـــا مجيعـــه، فيطـــرح فيـــه مقامهـــا يطـــول أن إال ،)1(باقيـــه وأكـــل جامـــداً 
، وســئل عــن فــأرة وقعــت يف مســن: �لقولــه  ذلــك، قلنــا وإمنــا ،)2(كلــه فيطــرح

، وألنــه إذا  )3( "إن كــان جامــداً فألقوهــا ومــا حوهلــا، وإن كــان مائعــاً فــأريقوه"
جــاوره، ومل تســر إىل باقيــه، كــان جامــداً مل تتعــد النجاســة موقــع وقوعهــا ومــا 

مائعــاً، ألــا تنتشــر فيــه وتســري إىل باقيــه، وكــذلك إذا  ولــيس كــذلك إذا كــان
  تشرت إىل مجيعه.نأطال مقامها يف اجلامد ذابت وتفرقت أجزاؤها وا

z����z����z����z����z����z����z����z����1818x!&�,��34א�mE�*Yv��K2���Kx!&�,��34א�mE�*Yv��K2���Kx!&�,��34א�mE�*Yv��K2���Kx!&�,��34א�mE�*Yv��K2���Kx!&�,��34א�mE�*Yv��K2���Kx!&�,��34א�mE�*Yv��K2���Kx!&�,��34א�mE�*Yv��K2���Kx!&�,��34א�mE�*Yv��K2���K��
ــــــف نفســــــه علــــــى اخلــــــائف املضــــــطر ــــــه التل  ،)4(للظــــــاهر امليتــــــة يأكــــــل أن ل

 رمقــــه، بــــه يســــد مــــا إحــــدامها: روايتــــان منــــه يؤكــــل مــــا قــــدر ويف ،)5(واإلمجـــاع
  .)6(يشبع حىت واألخرى
 عليـه، الزيـادة جتـز مل وجـد فـإذا الـنفس، )7(حلفـظ اإلباحة أن: األوىل فوجه

  .(*)بالسبع اعتباراً  التلف خياف ألنه
 التلــــف دون فيمــــا حاصــــلة الضــــرورة وألن الظــــاهر، عمــــوم: الثانيــــة ووجــــه

 واسـتظهارً  احتياطـاً  منهـا يتـزود أن ولـه أكلها، له فجاز خوفه، مع كحصوهلا
  .طرحها عنها استغىن فإن العدم، به يدوم أن جلواز

                                                           

 في (م): باقيھا. )1(

 ).187-186)، الرسالة: (ص 1/407) التفريع: (2/971: الموطأ: (انظر )2(

)، واب�ن حب�ان ف�ي ص�حيحه، وأص�له 4/181أخرجه أبو داود في اuطعمة، باب: في الفأرة تقع في الس�من: ( )3(
في صحيح البخاري ولفظه: "خذوھا وما حولھ�ا، وكل�وا س�منكم" ف�ي ال�ذبائح والص�يد، ب�اب: إذا وقع�ت الف�أرة 

 ).6/232في السمن الجامد أو الذائب (

 ] وغيرھا من ا.يات.119[اuنعام ا.ية: حرم عليكم إm ما اضطررتم""وقد فصل لكم ما من قوله تعالى:) 4(

 ).10/65)، فتح الباري: (8/595)، المغني: (9/39) المجموع: (5(

 ).186)، الرسالة: (ص 1/407) التفريع: (4/499: الموطأ: (انظر )6(

 في (م): تحفظ. )7(

 كذا والظاھر الصواب أنھا (بالشبع). (*) 
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!�*@Aא�W��!�*@Aא�W��!�*@Aא�W��!�*@Aא�W��!�*@Aא�W��!�*@Aא�W��!�*@Aא�W��!�*@Aא�W��))11((  

، وورود القــــرآن واملتــــواتر مــــن األخبـــــار )4(علــــى حترميهـــــا )3(جممــــع )2(اخلمــــر
عليــه، فــإذا بــذلك، ووقــوع العلــم الضــروري بــه مــن ديــن األمــة مغــن عــن زيــادة 

ثبت ذلك فامع عليه هو عصري العنـب الـينء الـذي مل متسـه النـار، فأمـا مـا 
عــداه فــإن كــل شــراب أســكر كثــريه فقليلــه حــرام نيئــاً كــان أو مطبوخــاَ مــن أي 

، أو بسـر أو دبـس أو عسـل )5(نوع كـان مـن عنـب أو زبيـب أو متـر أو رطـب
جلملــــة يوافقنــــا فيهــــا هــــذه ا )7(أو أي شــــيء كــــان) 6(أو ذرة أو شـــعري أو قمــــح

، وأليب حنيفــــة يف ذلــــك تفصــــيل يطــــول شــــرحه إال أنــــه يبــــيح يف )8(الشــــافعي
اجلملـــــة نبيـــــذ التمـــــر املســـــكر املطـــــرب إذا شـــــرب منـــــه قـــــدراً ال يبلـــــغ بشـــــاربه 

  .)9(السكر
فــدليلنا مــن وجهــني: أحــدمها: إثباتنــا ذلــك كلــه مخــراً، واآلخــر: االســتدالل 

راً فلـه طريقـان: األخبـار والقيـاس، فاألخبـار على عني املسـألة، فأمـا إثباـا مخـ
قـال: "إن مـن العنـب مخـراً،   �: أن رسـول اهللا)10(ما روى النعمان بـن بشـري

مـــن الزبيـــب مخـــراً، وإن مـــن التمـــر مخـــراً، وإن مـــن العســـل مخـــراً، وإن مـــن  وإن
                                                           

 القصد من ھذا الباب بيان ما يجوز شربه وما يحرم.) اuشربة: 1(

 ).181)، المصباح المنير(ص154(ص ) الخمر: من الخمار الذي تغطي به المرأة رأسھا (المغرب2(

 ) في (ق): مجموع3(

 ).10/33)، فتح الباري: (8/230)، المحلى: (7/243للنووي: ( -: شرح مسلم انظر) 4(

  ) رطب: سقطت من (ق).5(
  سقطت من (ق) ) قمح:6(
 ).191 -190)، الكافى (ص1/410) ، التفريع: (848 -2/844: الموطأ: (انظر) 7(

 ).266: مختصر المزنى (صانظر) 8(

 ).315 -3/214)، مختصر القدورى مع شرح الميداني: (281: مختصر الطحاوي (صانظر) 9(

صحبة، ثم سكن الشام، ثم ول�ى إم�رة  : بن سعد بن ثعلبة اuنصاري الخزرجي له وuبويهالنعمان بن بشير) 10(
)، ش�ذرات 563تقري�ب التھ�ذيب (ص انظ�رالكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين، وله أربع وستون سنة (

 ).1/72الذھب: (
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قــال:  )2(، وروي: أن أبــا هريــرة)1(الشــعري مخــراً، وأــاكم عــن كــل مــن مســكر"
، )3(يقول: "اخلمر من هاتني الشجرتني النخلة، والعنبة" �مسعت رسول اهللا 

: "كــل مســكر حــرام، وكــل مســكر �وروى ابــن عمــر قــال: قــال رســول اهللا 
مخراً على وجه أسـكر، أو مل  وعند املخالف: أن نبيذ التمر ال يكون )4(مخر"

: قــم إىل )5(يســكر، ويف حــديث أنــس: أن اخلمــر ملــا حرمــت قــال أبــو طلحــة
، وكان فيها شراب من بطيخ ومتر، فأما القياس، فلما )6(هذه اجلرار فأكسرها

علمنــــا أن العــــرب إمنــــا مسعــــت اخلمــــر ــــذا االســــم لوجــــود اإلســــكار والشــــدة 
املطربـــة، ومل يوافقونـــا علـــى قصـــر ذلـــك علـــى جـــنس مـــا توجـــد فيـــه دون غـــريه 

طريق الــذي بــه علــة بــال )7(وجــب إجــراء العلــة حيــث وجــدت، وعلمنــا بأــا 
تعلم العلل، وهـو وجـود احلكـم بوجودهـا وارتفاعـه بارتفاعهـا، ألن العصـري مـا 
مل يشــتد يســمى مخــراً، فــإذا اشــتد مســي بــذلك، فــإذا زالــت الشــدة زال االســم 
فثبت ما قلناه، فأما االستدالل علـى نفـس املسـألة : بالنقـل املسـتفيض روت 

فقـــال: "كـــل شـــراب ؟  عســـئل عـــن البتـــ �أنـــه  –رضـــى اهللا عنهـــا  -عائشـــة
، وروى ابــن عمــر )9(قــال الــراوي: البتــع هــو نبيــذ العســل )8(أســكر فهــو حــرام"

                                                           

)، والترم��ذي ف��ي اuش��ربة، باب:م��ا ج��اء ف��ي 4/83) أخرج��ه أب��و داود ف��ي اuش��ربة، ب��اب: الخم��ر م��ا ھ��ي: (1(
ف����ي اuش����ربة، ب����اب: م����ا يك����ون من����ه الخم����ر:                        ماج����ه)، واب����ن 4/297الحب����وب الت����ي يتخ����ذھا الخم����ر: (

 ).4/148)، والحاكم: (8/289)، البيھقي: (4/253)، والدارقطني: (2/1121( 

 ) في (ق): أن أبا بكر، والصحيح أن الحديث راوه أبو ھريرة رضى هللا عنھما.2(

جمي��ع م��ل ينتب��ذ مم��ا يتخ��ذ م��ن النخ��ل والعن��ب يس��مى خم��راً أخرج��ه مس��لم ف��ي اuش��ربة، ب��اب: بي��ان أن  )3(
)3/1573.( 

 ).3/1587) أخرجه مسلم في اuشربة ، باب: بيان أن كل مسكر خمر: (4(

 �: ھو زيد بن سھل بن اuسود بن حزام بن عمر وبن زيد الخزرجي البخازق صاحب رس�ول هللاأبو طلحة) 5(
)، ش�ذرات 2/27س�ير أعل�م الن�بQء: ( انظ�رومن بني أخواله، وأحد أعيان البدريين، ملت س�نة أرب�ع وثQث�ين (

  ).1/40الذھب: (
)، 6/141)، والبخ��اري ف�ي اuش�ربة، ب��اب: ن�زل تح�ريم الخم��ر (2/847) أخرج�ه اzم�ام مال��ك ف�ي الموط�أ: (6(

 ).3/1572ومسلم في اuشربة، باب: تحريم الخمر: (

 في (م): بأنه.) 7(

)، والبخاري ف�ي اuش�ربة، ب�اب: الخم�ر 3/1585) أخرجه مسلم في اuشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر (8(
 ).6/242من العسل (

 ) في (م) : شراب العسل.9(
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، وروى جـــابر )1("كـــل مســـكر حـــرام" �وأبـــو موســـى قـــاال: قـــال رســـول اهللا 
 -، وقالـت عائشـة )2(: "ما أسكر كثـريه فقليلـه حـرام"�قال: قال رسول هللا 

يقـــول: "كـــل مســـكر حـــرام، ومـــا  �: مسعـــت رســـول اهللا -رضـــي اهللا عنهـــا 
، وألن )4(، وألنه إمجاع الصحابة )3(أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام"

حــد علــى شــراب ســأل عنــه فقيــل: إنــه يســكر ومل ينكــر عليــه  -� -عمــر 
: وجــدت مــن فــالن ريــح )5(أحــد، واعتــرب الســكر دون كوــا مخــراً؛ ألنــه قــال

، ومل )7(فــإن كــان يســكر حددتــه وإين ســائل عنــه، )6(شــراب زعــم أنــه الِطــالء
  ينكر عليه أحد، وألنه شراب يسكر كثريه، فوجب أن حيرم قليله كاخلمر.

z����z����z����z����z����z����z����z����11x*wS%x,א�9�@�Q0��
9�א,�Kx*wS%xא.�@�Q0��
9�א,�Kx*wS%xא.�@�Q0��
9�א,�Kx*wS%xא.�@�Q0��
9�א,�Kx*wS%xא.�@�Q0��
9�א,�Kx*wS%xא.�@�Q0��
9�א,�Kx*wS%xא.�@�Q0��
9�א,�Kx*wS%xא.�@�Q0��
���������Kא.
إذا ثبـــت مـــا ذكرنـــاه فعلـــى شـــاربه احلـــد اعتبـــاراً بـــاخلمر، وال يراعـــى أأســـكر 

للشـافعي ، خالفـا )9(يسكر، واحلد فيه مثـانون )8(القدر الذي شرب منه أو مل
وتعليــل  -� -، إلمجــاع الصــحابة عليــه، وســؤال عمــر )10(يف قولــه: أربعــون

: بأنــــه إذا شــــرب ســــكر وإذا ســــكر هــــذى، وإذا هــــذى افــــرتى -� -علــــّي 
، ومل ينكـر عليـه ذلـك أحـد، وروي عـن عمـر وعثمـان )11(فيجلد حـد املفـرتى

                                                           

 ) سبق تخريج الحديث قريباً.1(

ش�ربة، ب�اب: تح�ريم ك�ل )، والنس�ائي ف�ي ا4/87u) أخرجه أبو داود في اuشربة، باب: النھ�ى ع�ن المس�كر: (2(
)، 2/1125ف��ي اuش��ربة، ب��اب: م��ا أس��كر كثي��ره فقليل��ه ح��رام: ( ماج��ه)، واب��ن 8/268ش��راب أس��كر كثي��ره: (

)، وق�ال: ح�ديث حس�ن غري�ب، وأخرج�ه 4/258والترمذي في اuشربة، باب: م�ا أس�كر قليل�ه فكثي�ره ح�رام: (
 )).4/302نصب الراية: ( انظر)، وصححه ابن حبان (3/33أحمد: (

)، الترم�ذي ف�ي اuش�ربة، ب�اب: م�ا 4/91) أخرجه أبو داود في اuشربة، ب�اب: م�ا أس�كر كثي�ره فقليل�ه ح�رام:(3(
)، وقال: حديث حسن، والفرق: مكيال مع�روف بالمدين�ة، وھ�و س�تة 4/258جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام: (

 عشر رطQً، والجمع فرقان. 

  ).8/303)، المغنى: (8/270: المحلى: (انظر) 4(
 ) في (م): قال: إني.5(

Qء: كل ما يطلى به من قطران أو نحوه، ويقال لكل ما خثر م�ن اuش�ربة: ط�Qء عل�ى التش�بيه (المغ�رب ) الطِ 6(
 ).293ص 

 ).2/842)، ومالك:(6/244أخرجه البخاري في اuشربة، باب: الباذق وما نھى عن كل مسكر من اuشربة: () 7(

 ) في (م): أم لم. 8(

 ).243)، الرسالة (ص1/842: الموطأ: (انظر) 9(

 ).170)، اzقناع: (ص 266: مختصر المزني: (ص انظر) 10(

 ).2/842) أخرجه مالك (11(
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؛ وألنــه لــيس يف )1(وعلــي وعبــد الــرمحن وابــن مســعود وابــن عبــاس وأيب موســى
  .)2(األصول حد يقصر عن مثانني، فكان ما قاله خالفاً لألصول

z����z����z����z����z����z����z����z����22�xًא*y�$0%,א�z0{�56(�7�K�xًא*y�$0%,א�z0{�56(�7�K�xًא*y�$0%,א�z0{�56(�7�K�xًא*y�$0%,א�z0{�56(�7�K�xًא*y�$0%,א�z0{�56(�7�K�xًא*y�$0%,א�z0{�56(�7�K�xًא*y�$0%,א�z0{�56(�7�K�xًא*y�$0%,א�z0{�56(�7�K��������
، وال شيئا مـن املسـكر )3(وال حيل ملسلم أن يتملك مخراً خالفا أليب حنيفة

، لإلمجــاع علــى إراقــة اخلمــر، وحــديث أيب )4(فمــن وجــدت عنــده أريقــت عليــه
، فأمــــا )7(أمــــر بإراقتهــــا �، وألنــــه )6(عنــــدهم، أــــم أراقــــوا مــــا كــــان )5(ســــلمة

ظروفها فاختلف أصحابنا فقيـل: يكسـر مجعيهـا وتشـق، تأديبـاً لـه وردعـا عـن 
أمــــر بإراقتهــــا وشــــق ظــــروف اخلمــــر الــــيت كانــــت  �أن ميســــكها ثانيــــة، ألنــــه 

، وقيل: يشق منها ويكسر ما أفسدته اخلمـر وجنسـته ممـا ال ينتفـع بـه )8(لليتيم
ما عدى ذلـك مـن الظـروف الـيت إذا غسـلت زال عنهـا اخلمـر إال يف اخلمر، و 

مجلة فال تشـق، ألنـه ال فائـدة يف ذلـك أكثـر مـن إضـاعة املـال، وذلـك منهـي 
  عنه.

z����z����z����z����z����z����z����z����33�xX00`ذא�E�*2oא�K�xX00`ذא�E�*2oא�K�xX00`ذא�E�*2oא�K�xX00`ذא�E�*2oא�K�xX00`ذא�E�*2oא�K�xX00`ذא�E�*2oא�K�xX00`ذא�E�*2oא�K�xX00`ذא�E�*2oא�K��������
ومــــن عصــــى بإمســــاك اخلمــــر حــــىت ختللــــت ومل يرقهــــا جــــاز لــــه أكلهــــا وال 

، )10(وإن تعمـــد ختليلهـــا كـــره لـــه ذلـــك، وجـــاز لـــه أكلهـــا )9(خـــالف يف ذلـــك
تغليظـــا،  )11((هـــذه الروايـــة الظـــاهرة، وعنـــه روايـــة أخـــرى أنـــه ال جيـــوز أكلهـــا)"

                                                           

 ).8/307)، المغنى: (321 -8/318)، البيھقي: (843 -2/842: الموطأ: (انظر) في تخريج ھذه ا.ثار 1(

 ) في (م): خQف اuصول.2(

 قطت من (ق) ) خQفا uبي حنيفة: س3(

 ).191)، الكافى (ص1/410)، التفريع: (2/848: الموطأ: (انظر) 4(

م��ن  �: اب��ن عب��د اuس��د ب��ن ھ��Qل ب��ن عب��د هللا ب��ن عم��ر ب��ن مخ��زوم ب��ن كع��ب، أخ��و رس��ول هللا أب��و س��لمة) 5(
 ).1/150: سير أعQم النبQء: (انظرالرضاعة، شھد بدراً، ومات بعدھا بأشھر (

سلمة، ولعله حديث أبي سعيد الخدري ال�ذي أخرج�ه مس�لم ف�ي المس�اقاة، ب�اب: تح�ريم بي�ع ) لم أجد حديث أبي 6(
 ).3/125الخمر: (

 ).3/1205) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر: (7(

 .ھو الحديث السابق الذكر )8(

 ).2/584)، المجموع: (10/535)، فتح الباري: (8/330: المغنى: (انظر) 9(

 ).190)، الكافى (ص411 -1/410: التفريع (انظر) 10(

 ) ما بين قوسين: سقطت من (م).11(
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وقول الشافعي: إنـه ال جيـوز أكلهـا إذا خللـت لبقائهـا علـى النجاسـة، ودليلنـا 
 )1(للروايـــة الظـــاهرة: أن التنجـــيس واحلظـــر إمنـــا كـــان ألجـــل الشـــدة فـــإذا زالـــت

جـــب زواهلـــا، ألن احلكـــم جيـــب زاولـــه بـــزوال علتـــه، وإن شـــئت أن تـــرده إىل و 
أصل، قلت: كمـا لـو انقلبـت بنفسـها، وألنـه مـانع جنـس لوجـود معـىن لـو زال 

فكذلك جيب أن يزول بفعـل اآلدمـى، أصـله املـاء إذا  بغري صنع آدمي لظهر،
  .)2(تغري من جناسة مث زال التغري

z����z����z����z����z����z����z����z����44�x*2o��2א��K(�L�@�7�/(|J4و��W94و�دא�/%qe��P*א��b*Pאl(�7�K�x*2o��2א��K(�L�@�7�/(|J4و��W94و�دא�/%qe��P*א��b*Pאl(�7�K�x*2o��2א��K(�L�@�7�/(|J4و��W94و�دא�/%qe��P*א��b*Pאl(�7�K�x*2o��2א��K(�L�@�7�/(|J4و��W94و�دא�/%qe��P*א��b*Pאl(�7�K�x*2o��2א��K(�L�@�7�/(|J4و��W94و�دא�/%qe��P*א��b*Pאl(�7�K�x*2o��2א��K(�L�@�7�/(|J4و��W94و�دא�/%qe��P*א��b*Pאl(�7�K�x*2o��2א��K(�L�@�7�/(|J4و��W94و�دא�/%qe��P*א��b*Pאl(�7�K�x*2o��2א��K(�L�@�7�/(|J4و��W94و�دא�/%qe��P*א��b*Pאl(�7�K��������
             ال جيــــوز أن يــــؤاجر الرجــــل نفســــه وال داره وال غالمــــه وال دابتــــه يف شــــيء 

، خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه إن ذلــك جــائز جتــب األجــرة )3(مــن عمــل اخلمــر
حمظـور فلـم  )6(إجـارة علـى شـيء، وهذا منه ألنـه عقـد )5(:، لقوله تعاىل)4(فيه

  به، أو امرأة ليزين ا. )7(جيز، أصله إذا اكرتى ليتلوط
z����z����z����z����z����z����z����z����55x'א�qא����-�X39ذא�4دE�*2o��2א��b9�PE��7%{����د��Kx'א�qא����-�X39ذא�4دE�*2o��2א��b9�PE��7%{����د��Kx'א�qא����-�X39ذא�4دE�*2o��2א��b9�PE��7%{����د��Kx'א�qא����-�X39ذא�4دE�*2o��2א��b9�PE��7%{����د��Kx'א�qא����-�X39ذא�4دE�*2o��2א��b9�PE��7%{����د��Kx'א�qא����-�X39ذא�4دE�*2o��2א��b9�PE��7%{����د��Kx'א�qא����-�X39ذא�4دE�*2o��2א��b9�PE��7%{����د��Kx'א�qא����-�X39ذא�4دE�*2o��2א��b9�PE��7%{����د��K��������

إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن مل يدرك حىت 
عقوبــــة  )8(فــــات أخــــذت األجــــرة فتصــــدق ــــا ومل تــــرتك علــــى واحــــد منهمــــا

  عليه. )9(للمستأجر، وألن عمل املؤاجر ال يستحق عوضا
��������
��������
��������

                                                           

 .) في (م): زال1(

  ) في (م): التغيير.2(

 ).191-190)، الكافى (ص1/40: التفريع: (انظر) 3(

 .) والمذھب أنه m يجوز اmستئجار4(

 .2: ) سورة المائدة: ا.ية5(

 ) في (م): على فعل. 6(

 ليلوطه.)  في (م): 7(

 ).191)، الكافى: (ص1/410: التفريع: (انظر) 8(

)9 Qفي (م): عم ( 
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z����z����z����z����z����z����z����z����66xcY�0oא���������3�K*א��!�@*�א3�KxcY�0o*א��!�@*�א3�KxcY�0o*א��!�@*�א3�KxcY�0o*א��!�@*�א3�KxcY�0o*א��!�@*�א3�KxcY�0o*א��!�@*�א3�KxcY�0o*א��!�@*�א3�KxcY�0o*א��!�@*
يكــــــــره شــــــــرب اخلليطــــــــني مــــــــن التمــــــــر والرطــــــــب، أو الزبيــــــــب والعنــــــــب أو 

، )3(للنهـي عـن ذلـك )2(، أو الزبيب والبسـر، أو البسـر والرطـب)1(التمروالبسر
إليهـــا  األنـــواع أســـرعت الشـــدةواملعـــىن فيـــه: أنـــه إذا مجـــع بـــني نـــوعني مـــن هـــذا 

وبطل علـى جامعهـا مـا أراد مـن االنتبـاذ املبـاح، فـإن فعـل ذلـك أسـاء، وينظـر 
الشـــــدة املطربـــــة حرمـــــت، وإال جـــــاز شـــــربه مـــــا مل يســـــكر،  )4(فـــــإن وجـــــدت 

  وخلطها للنبيذ واخلل سواء.
z���z���z���z���z���z���z���z���77�xU�+א�����������P�Kאز�@*�א�+��P�K�xUאز�@*�א�+��P�K�xUאز�@*�א�+��P�K�xUאز�@*�א�+��P�K�xUאز�@*�א�+��P�K�xUאز�@*�א�+��P�K�xUאز�@*�א�+��P�K�xUאز�@*

وال خممــر، ، ألنــه غــري مســكر )5(شـرب العصــري جــائز ال خــالف فيــه أعلمـه
فهــــو كأكــــل العنــــب، وكــــذلك العقيــــد إذا طبخــــاً ال يســــكر معــــه، وينبغــــي أن 
يطبخ حىت يذهب منه الثلثـان ألن ذلـك حـد جلـواز شـربه أو أكلـه، ولكـن ال 
يــؤمن منــه تبقــى فيــه قــوة الشــدة، والعقيــد أن يطــبخ رب العنــب والتمــر حــىت 

  يذهب أكثره، ويثخر مث ميزج باملاء ويشرب.
z����z����z����z����z����z����z����z����88�x!و��Aذ���3�7א��&eVאز�א�P�K�x!و��Aذ���3�7א��&eVאز�א�P�K�x!و��Aذ���3�7א��&eVאز�א�P�K�x!و��Aذ���3�7א��&eVאز�א�P�K�x!و��Aذ���3�7א��&eVאز�א�P�K�x!و��Aذ���3�7א��&eVאز�א�P�K�x!و��Aذ���3�7א��&eVאز�א�P�K�x!و��Aذ���3�7א��&eVאز�א�P�K��������

عن االنتباذ  �، لنهيه )6(واالنتباذ يف كل األوعية جائز إال الدباء واملزفت 
، وغريهـا، )8(، والُدباء القـرع، واملزفـت املطلـي بالزفـت والقـار كالـدنان)7(فيهما

  وإمنا كره ذلك، ألن الشدة تسرع إليه، وإن سلم منها فال بأس بشربه.
                                                           

 ) البسر: ما لم ينضج من تمر النخل.1(

 ).191)، الكافي: (ص411 -1/410)، التفريع: (2/844: الموطأ: (انظر) 2(

" أخرج�ه البخ�ارى "أنه نھى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً، ونھى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً  �) ثبت عنه 3(
)، ومس�لم ف�ي اuش�ربة، ب�اب: 6/245في اuشربة، ب�اب: م�ن رأى أن m يخل�ط البس�ر والتم�ر إذا ك�ان مس�كراً(

 ).3/1574كراھية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين: (

 ) في (م): حدثت.4(

  ).318 -8/317() المغنى: 38، 10/3529)، فتح البارى: (8/219)، شرح مسلم: (8/230انظر: المحلى: () 5(
 ).191)، الكافى: (ص1/410)، التفريع: (1/844: الموطأ: (انظر) 6(

 ).2/843)، ومالك (3/1581) أخرجه مسلم في اuشربة: باب: النھى عن اzنتباذ في المزفت: (7(

 ) المزفت معروف، والقار: ھو المزفت.8(
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z����z����z����z����z����z����z����z����99�x!�����������P�Kאز�@*�א�%���!�P�K�xאز�@*�א�%���!�P�K�xאز�@*�א�%���!�P�K�xאز�@*�א�%���!�P�K�xאز�@*�א�%���!�P�K�xאز�@*�א�%���!�P�K�xאز�@*�א�%���!�P�K�xאز�@*�א�%�
، ألنـــه ال يســـكر، وذكـــروا أنـــه شـــراب يعمـــل مبصـــر )1(شـــرب الســـوبية جـــائز

يشــــبه الفقــــاع ولــــيس مبعــــروف عنــــدنا ببغــــداد وال بســــائر العــــراق، وعلــــة املنــــع 
  .)2(السكر، فإذا عدمت جاز شربه.. واهللا أعلم

  

�@�@�  

<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                           

 ).8/318)، المغنى: (1/411: التفريع: (انظر) 1(

 أعلم: سقطت من (م).) وهللا 2(
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�������m�m�m�m:، لقولــــــــه تعــــــــاىل)3(منــــــــدوب إليــــــــه  )2(النكــــــــاح  �̀�_��^��]�� �̀�_��^��]�� �̀�_��^��]�� �̀�_��^��]
aaaallll)4(:ــــــــــه ��m�m�m�mG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AHHHH�����������I���I���I���I، وقول

O��N��M��L��K��JO��N��M��L��K��JO��N��M��L��K��JO��N��M��L��K��Jllll�)5(تنـاكحوا تناسـلوا"� وقوله" :)وقولـه:  )6
، وقولــــه "مــــن اســـــتطاع مــــنكم البـــــاءة )7("تزوجــــوا فــــإين مكـــــاثر بكــــم األُمـــــم"

  ، وفيه أخبار كثرية.)8(فليتزوج"
z����z����z����z����z����z����z����z����11x8�S6א��$SO�7Kx8�S6א��$SO�7Kx8�S6א��$SO�7Kx8�S6א��$SO�7Kx8�S6א��$SO�7Kx8�S6א��$SO�7Kx8�S6א��$SO�7Kx8�S6א��$SO�7K��������

اعتبــاراً بنكــاح األمــة، وألنــه عقــد معاوضــة  )9(ولــيس بواجــب خالفــا لــداود
فلـم جيـب ابتـداء بالشـرع كـالبيع، وألن املقصـود منـه وهـو الـوطء غـري واجـب، 

  فلم يكن هو واجبا.
  
  

                                                           

 ) في (م): كتاب النكاح فقط.1(

النكاح في اللغة: مأخوذ من الضم، وكذلك الدخول، في اmصطQح قال ابن عرف�ة : النك�اح عق�د عل�ى مج�رد  )2(
متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتھا بينة قبله غير عالم عاقدھا حرمتھا إن حرمھا بالكتاب على المشھور، أو 

 )).2/2)، والفواكه الدواني للنفراوى: (152ى ا.خر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (صاzجماع عل

 )453 -1/45)، المقدمات: (229: الكافى (ص انظر) 3(

 .187) سورة البقرة، ا.ية: 4(

 .32) سورة النور، ا.ية: 5(

حب�ان بلف�ظ: "تزوج�وا )، وفيه محمد بن ثابت وھو ضعيف، وعن أنس ص�ححه اب�ن 7/78) أخرجه البيھقى: (6(
 )).3/116تلخيص الحبير: ( انظرالودود الولود..." (

)، والنس��ائي ف��ي    2/542) أخرج��ه أب��و داود ف��ي النك��اح، ب��اب: النھ��ى ع��ن ت��زويج م��ن ل��م يل��د م��ن النس��اء: (7(
)، وق����ال ص����حيح اzس����ناد، وأحم����د:    2/162)، والح����اكم: (4/54النك����اح، ب����اب كراھي����ة ت����زويج العق����يم: (

 ).7/78)، والبيھقي: (3/158(

)، ومسلم في النكاح، باب استحباب النك�اح: 6/117) أخرجه البخاري في النكاح، باب: الترغيب في الزوج: (8(
)2/1018.( 

 ).6/117)، نيل اuوطار: (6/446: المغنى: (انظر) 9(
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، واألصــل فيــه قولــه )1(خــالف ولــألب إنكــاح ابنتــه البكــر الصــغرية مــن غــري

ـــــه تعـــــاىل:)�m�m�m�mC��B��AC��B��AC��B��AC��B��Allll����)2 :تعـــــاىل ��©���m�m�m�m��ª ، وقول �̈�����§��ª��©�� �̈�����§��ª��©�� �̈�����§��ª��©�� �̈�����§
®����¬�����«®����¬�����«®����¬�����«®����¬�����«llll)3( :ــــــــــــــــــــــــه ����m�m�m�m��²��±��°وقول �̄�®����¬��«��²��±��°�� �̄�®����¬��«��²��±��°�� �̄�®����¬��«��²��±��°�� �̄�®����¬��«

º���¹�� �̧��¶��µ�� �́�³º���¹�� �̧��¶��µ�� �́�³º���¹�� �̧��¶��µ�� �́�³º���¹�� �̧��¶��µ�� �́�³llll�)4( فجعـــل علـــى الـــيت مل تبلـــغ ،
 �عــدة، والعـــدة ال جتــب إال عـــن فـــراق يف نكــاح صـــحيح، وألن رســـول اهللا 

، وبـــىن ـــا وهـــي ابنـــة )5(وهـــي ابنـــة ســـت -رضـــي اهللا عنهـــا -:تـــزوج عائشـــة 
، وال )7(ومل يستشــرمها -� -زوج ابنتيــه مــن عثمــان  �، وروي أنــه )6(تســع

  خالف فيه.
z����z����z����z����z����z����z����z����33xbU�Sא��*S�6&/�א���אAא���وd��7�KxbU�Sא��*S�6&/�א���אAא���وd��7�KxbU�Sא��*S�6&/�א���אAא���وd��7�KxbU�Sא��*S�6&/�א���אAא���وd��7�KxbU�Sא��*S�6&/�א���אAא���وd��7�KxbU�Sא��*S�6&/�א���אAא���وd��7�KxbU�Sא��*S�6&/�א���אAא���وd��7�KxbU�Sא��*S�6&/�א���אAא���وd��7�K��������

: �، لقولــه )9(، خالفــا أليب حنيفــة)8(ولــه إنكــاح البكــر، وإن بلغــت جــرباً 
فـدل علـى أن غريهـا خبالفهـا، وألنـه ال يفتقـر  )10(اليتيمة يف نفسـها""تستأمر 

يف عقد نكاحها إىل نطقها مع القدرة عليـه كالصـغرية؛ وألن كـل واليـة تثبـت 
  لألب على الصغرية البكر مل تزل مبجرد البلوغ، كالوالية يف املال.

  
  

                                                           

 ).12/269، 9/156()، فتح الباري: 6/487)، المغنى: (6/148)، شرح مسلم: (91: اzجماع (صانظر) 1(

 .32سورة النور، ا.ية  )2(

 27) سورة القصص، ا.ية: 3(

 .4) سورة الطQق، ا.ية: 4(

 ) في (م): سبع. 5(

)،  ومس��لم ف�ي النك��اح، ب�اب: ف��ي ت��زويج 6/134) أخرج�ه البخ��اري ف�ي النك��اح، ب�اب: إنك��اح ول��ده الص�غار: (6(
 ).2/1038اuب البكر الصغير: (

 تخريج لھذا الخبر.) لم أعثر على 7(

 ).196)، الرسالة (ص 2/29)، التفريع: (141 -2/140)، المدونة: (2/525الموطأ: ( انظر) 8(

 ).3/8مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدورى 172: مختصر الطحاوي (ص انظر )9(

إك�راه اليتيم�ة،  )، والترم�ذي ف�ي النك�اح، ب�اب:2/573أخرجه أبو داود ف�ي النك�اح، ب�اب: ف�ي اmس�تئمار: ( )10(
 ).3/408وقال: حديث أبي ھريرة حديث حسن (
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z����z����z����z����z����z����z����z����44�xbU�Sא��*Sw�אن�א�[h&N�7א�K�xbU�Sא��*Sw�אن�א�[h&N�7א�K�xbU�Sא��*Sw�אن�א�[h&N�7א�K�xbU�Sא��*Sw�אن�א�[h&N�7א�K�xbU�Sא��*Sw�אن�א�[h&N�7א�K�xbU�Sא��*Sw�אن�א�[h&N�7א�K�xbU�Sא��*Sw�אن�א�[h&N�7א�K�xbU�Sא��*Sw�אن�א�[h&N�7א�K��������
: "شـــاوروا النســـاء يف �ثبـــت ذلـــك فيســـتحب لـــه اســـتئذاا، لقولـــه  )1(إذا

؛ وألن ذلك أطيب لقلبها من غري ضـرر يلحقـه فيـه، وقيـل: إنـه )2(أبضاعهن"
، فــإذا اســتأذا أعلمتــه )3(رّمبــا كــان ــا عيــب ال يعلمــه، ولــو علمــه مل يزوجهــا

  .)4(به فتحرز منه
z����z����z����z����z����z����z����z����55x!%6+,א�*S��9א���PE�7Kx!%6+,א�*S��9א���PE�7Kx!%6+,א�*S��9א���PE�7Kx!%6+,א�*S��9א���PE�7Kx!%6+,א�*S��9א���PE�7Kx!%6+,א�*S��9א���PE�7Kx!%6+,א�*S��9א���PE�7Kx!%6+,א�*S��9א���PE�7K��������

، وبـــرز وجههـــا وخـــربت )5(املعنســـة؛ وهـــي الـــيت قـــد علـــت بســـنهاوعنـــه يف 
  : إحدامها: بقاء إجباره عليها، واألخرى زواله عنها.)6(األمور روايتان

فوجــــه بقائــــه: اعتبــــاراً بغــــري املعنســــة بعلــــة البكــــارة، ووجــــه زاولــــه: أن املعــــىن 
فتهـا املوجب لإلجبار يف الصغرية اليت مل تعنس فله خربا باألمور، وعـدم معر 
، )7(مبصــاحلها (وذلــك منتــف عــن املعنســة لــربوز وجههــا ومعرفتهــا مبصــاحلها)

  فقام ذلك مقام الثيوبة يف رفع اإلجبار عنها.
z����z����z����z����z����z����z����z����66xbU�Sא��R�9א�����PE�7�KxbU�Sא��R�9א�����PE�7�KxbU�Sא��R�9א�����PE�7�KxbU�Sא��R�9א�����PE�7�KxbU�Sא��R�9א�����PE�7�KxbU�Sא��R�9א�����PE�7�KxbU�Sא��R�9א�����PE�7�KxbU�Sא��R�9א�����PE�7�K��������

ولــيس لــألب وال غــريه إجبــار الثيــب الكبــرية، وال تــزوج إال برضــاها، لقولــه 
الثيــب مفســراً، قولــه: "لــيس ، وروي: )8(: "األمي أحــق بنفســها مــن وليهــا"�

، وألا قد خـرب أمرهـا، وعرفـت مصـاحل نفسـها، وزال )9(للويل مع الثيب أمرا"

                                                           

 ) في (م): فإذا. 1(

 ).8/123) أخرجه البيھقي: (2(

 ) في (م): يتزوجھا.3(

 ) في (م) : فتجوز.4(

 ) في (م): سناً.5(

 ).231)، الكافي (ص 1/475)، المقدمات: (2/29)، التفريع: (145 -2/142: المدونة: (انظر) 6(

 قوسين: سقط من (م). ) ما بين7(

  ).2/1037) أخرجه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح: (8(
 ورواية: "الثيب" أخرجھا مسلم كذلك في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة. 

)، والنس��ائي ف��ي النك��اح، ب��اب: اس��تئذان البك��ر ف��ي نفس��ھا: 2/578) أخرج��ه أب��و داود ف��ي النك��اح ف��ي الثي��ب: (9(
 )، وصححه ابن حبان، وھو على شرط الصحيحين.6/70(
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احلجـر عنهـا يف ماهلـا، فوجـب انتفـاء اإلجبـار عنهـا، وألن اإلجبـار لـو مل يــزل 
عنها مل تبـق امـرأة تـزوج بإذـا، وال معـىن لرفـع اإلجبـار، وذلـك باطـل مـع أنـه 

  ال خالف فيه.
z���z���z���z���z���z���z���z���77�K�K�K�K�K�K�K�K�xbU�א���R�9א�����PE�7�xbU�א���R�9א�����PE�7�xbU�א���R�9א�����PE�7�xbU�א���R�9א�����PE�7�xbU�א���R�9א�����PE�7�xbU�א���R�9א�����PE�7�xbU�א���R�9א�����PE�7�xbU�א���R�9א�����PE�7��������

؛ لقولـــه )2(خالفـــاً للشـــافعي )1(ولـــألب إجبـــار الثيـــب الصـــغرية علـــى النكـــاح
، فـــــدل علـــــى أن ذات األب خبالفهـــــا، )3(: "تســـــتأمر اليتيمـــــة يف نفســـــها"�

وألـــا صـــغرية كـــالبكر، وألن واليـــة األب ثابتـــة عليهـــا يف املـــال كـــالغالم، ألن 
يثبـت معهـا اإلذن كثيوبـة البـالغ، وألن الثيوبـة لإلجبار وهـي الـيت  الثيوبة املزيلة

إحــدى حــاليت املــرأة، فلــم تنفــك مــن جــواز إنكــاح األدب إياهــا، أصــله حــال 
  البكارة.
z���z���z���z���z���z���z���z���88xbU�א���Rא����A�9א��PEع��Y�eא�X-�7و�KxbU�א���Rא����A�9א��PEع��Y�eא�X-�7و�KxbU�א���Rא����A�9א��PEع��Y�eא�X-�7و�KxbU�א���Rא����A�9א��PEع��Y�eא�X-�7و�KxbU�א���Rא����A�9א��PEع��Y�eא�X-�7و�KxbU�א���Rא����A�9א��PEع��Y�eא�X-�7و�KxbU�א���Rא����A�9א��PEع��Y�eא�X-�7و�KxbU�א���Rא����A�9א��PEع��Y�eא�X-�7و�K��������

إذا ثبــــت أن لــــه إجبارهــــا فقــــد اختلــــف يف وقــــت انقطاعــــه: فقيــــل: مــــا مل 
، فوجــه األول: أـا إذا حاضــت )4(جبـارحتـض، وقيـل: إن البلــوغ ال يقطـع اإل

فقــد صــارت ممــن هلــا إذن، والثيوبـــة إذا اجتمعــت مــع اإلذن رفعــت اإلجبـــار، 
أصـــله الثيـــب الكبـــرية، ووجـــه الثـــاين: أن كـــل صـــغرية ملـــك األب إجبارهـــا مل 

  يسقط عنها ببلوغها كالبكر.

z����z����z����z����z����z����z����z����99x9��PVא� ��*��5א�!����������7�Kא�����!�א� ��*��5א�7�Kx9��PVא�����!�א� ��*��5א�7�Kx9��PVא�����!�א� ��*��5א�7�Kx9��PVא�����!�א� ��*��5א�7�Kx9��PVא�����!�א� ��*��5א�7�Kx9��PVא�����!�א� ��*��5א�7�Kx9��PVא�����!�א� ��*��5א�7�Kx9��PVא����
هي الوطء يف نكاح صحيح، أو شبهة نكاح، أو الثيوبة اليت ترفع اإلجبار 

، خالفــاً )5(ملــك أو شــبهة ملــك، وال يثبــت بــوطء زنــا أو غصــب علــى وجــه

                                                           

 ). 477 -1/476)، المقدمات: (231)، الكافى (ص2/29)، التفريع: (141 -2/140المدونة: ( انظر) 1(

  ). 136 -134)، اzقناع (ص 164: مختصر المزنى (ص انظر) 2(
 ) سبق تخريج الحديث قريباً.3(

 ).1/477)، المقدمات: (231)، الكافي (ص 2/29: التفريع: (انظر) 4(

 ).231)، الكافي (ص 1/29)، التفريع: (141-2/140المدونة: ( انظر) 5(
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للشــافعي، ألن رفــع اإلجبــار بالثيوبــة لــزوال احليــاء واالنقبــاض الــذي يكــون يف 
البكر، وهذا منتف عن املزين ا ألن احلياء يغلب عليها أشد من غلبته علـى 

كبته والعـار الـذي يلحقهـا، ويزيـد فيهـا، فوجـب بقـاء اإلجبـار البكر لقبح ما ر 
  عليها، وألن ذلك مل يرفع عنها والية املال، فكذلك إجبار النكاح.

z����z����z����z����z����z����z����z����1010xi{4ن����-�Aא�mE�*S�ذא���د'�א�E�Kxi{4ن����-�Aא�mE�*S�ذא���د'�א�E�Kxi{4ن����-�Aא�mE�*S�ذא���د'�א�E�Kxi{4ن����-�Aא�mE�*S�ذא���د'�א�E�Kxi{4ن����-�Aא�mE�*S�ذא���د'�א�E�Kxi{4ن����-�Aא�mE�*S�ذא���د'�א�E�Kxi{4ن����-�Aא�mE�*S�ذא���د'�א�E�Kxi{4ن����-�Aא�mE�*S�ذא���د'�א�E�K��������
إذا عـــــــادت البكـــــــر إىل األب قبـــــــل أن متـــــــس بطـــــــالق أو مـــــــوت، فـــــــأظهر 

مـع الـزوج، أو قصـر املـّدة: فـإن طالـت عنه: أنه يعترب طول إقامتهـا )1(الروايتني
إقامتهـا وبـرز وجههـا زال إجبـاره عنهــا، وإن كـان ذلـك حبـدثان دخوهلـا عليهــا 

  ومل يطل لبثها ولو برز وجهها، فإجباره باق عليها.
وإمنا قلنا ذلك، ألن عودها إىل األب إذا كان عـن قـرب، فإـا علـى احلـال 

أمورهـا أو معرفتهـا مبصـاحلها، ألـا عنده مـن قلـة خربـا ب) 2(اليت كانت عليها
يدخل ا فيثبت هلـا حكـم الثيوبـة، وال طـال أمرهـا طـوالً ختـرب معـه مواضـع  مل

حظوظهـــا وتعـــرف مصـــاحلها فيقـــوم ذلـــك مقـــام الثيوبـــة، فكـــان اإلجبـــار بـــاق 
عليهـــا، فـــإذا طالـــت إقامتهـــا وبـــرز وجههـــا عـــدم هـــذا املعـــىن فيهـــا وصـــارت يف 

  عنها.حكم الثيب فانقطع اإلجبار 
ويف حد الطول روايتان: إحدامها أنه سنة، واألخرى ال حد فيهـا أكثـر مـن 
العــرف، فوجــه اعتبــار الســنة أــا مــدة جعلــت يف الشــرع حــداً ألمــور تتعــرف 

، ويف عهــدة الرقيــق، فكــذلك هاهنــا، ووجــه )4(واألدواء الثالثــة ،)3(منهــا العنــة
نفـــي التحديـــد أن كـــل أمـــر احتـــيج فيـــه إىل اختبـــار وتعـــرف، ومل يـــرد توقيـــف 
بتحديد مدة وجب الرجوع فيـه إىل العـرف كاخليـار يف البيـوع، ويعـرف إينـاس 

                                                           

 ).232 - 231)، الكافي (ص: 141/ 2المدونة: ( انظر )1(

 في (م): عليه. )2(

 ).433العنة: يقال: رجل عنين الذي m يقدر على إتيان النساء، أو m يشتھى (المصباح المنير ص:  )3(

 ).2/106اuدواء: المرض واuدواء الثQثة ھي: الجنون، والجذام، والبرص (الفواكه الدواني: ) 4(
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الرشــد بــاليتيم إذا بلــغ، ويف مســألتنا التوقيــف معــدوم، فوجــب الرجــوع فيــه إىل 
  العرف.
z����z����z����z����z����z����z����z����1111א��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kx����4�K(�aEن��S��a�bU�א���Q0��
�+x����4�K(�aEن��S��a�bU�א���Q0��
�+x����4�K(�aEن��S��a�bU�א���Q0��
�+x����4�K(�aEن��S��a�bU�א���Q0��
�+x����4�K(�aEن��S��a�bU�א���Q0��
�+x����4�K(�aEن��S��a�bU�א���Q0��
�+x����4�K(�aEن��S��a�bU�א���Q0��
�+x����4�K(�aEن��S��a�bU�א���Q0��
�+��������

، خالفـاً أليب )1( الصحيح من قوله: إنـه ال يعقـد علـى الصـغرية سـوى أبيهـا
، حلديث ابن عمـر أن عثمـان )2(حنيفة يف قوله: إن لألولياء أن يعقدوا عليها

، فتزوجهــا )4(تــويف وتــرك ابنتــه وأوصــى إىل أخيــه قدامــة إذا مــت )3(بــن مطغــون
مــن عبــد اهللا بــن عمــر فــأراد فســخ النكــاح، وإنكــاح املغــرية بــن شــعبة فــارتفعوا 

فقال قدامة: أنا عمها ووصـي أبيهـا، ومـا نقمـوا مـن عبـد اهللا إال  �إىل النيب 
، وألن كـل مـن )5(: "هـي يتيمـة وال تـنكح إال بإذـا"�أنه ال مال له، فقال 

إجبارهــا علــى النكــاح كــاألجنيب،  ال ميلــك التصــرف يف ماهلــا بنفســه مل ميلــك
وألن كل من مل يكن له إجبارها بعد البلوغ مل يكن له إجبارها قبلـه، كاخلـال 

  عكسه األب.
z����z����z����z����z����z����z����z����1212xLو���Aא�K(�*S�א��\��K2���KxLو���Aא�K(�*S�א��\��K2���KxLو���Aא�K(�*S�א��\��K2���KxLو���Aא�K(�*S�א��\��K2���KxLو���Aא�K(�*S�א��\��K2���KxLو���Aא�K(�*S�א��\��K2���KxLو���Aא�K(�*S�א��\��K2���KxLو���Aא�K(�*S�א��\��K2���K��������

وال جيرب البكر أحد من األوليـاء غـري األب، صـغرية كانـت أو كبـرية ال جـد 
، لقولـه: "إـا )7( ن اجلـد جيـرب كـاألب، خالفاً للشافعي يف قوله: إ)6( وال غريه

وألنه عصبة وحيجبه األب فلم ميلك اإلجبار   ،)8(يتيمة، وال تنكح إال بإذا"

                                                           

 ).232). الكافي (ص: 197 - 196)، الرسالة (ص: 2/34)، التفريع: (2/104المدونة: ( انظر) 1(

  ).3/10مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري 173: مختصر الطحاوي (ص انظر) 2(

: ابن حبيب بن وھب بن حذاقة، الجمحي، أبو الس�ائب م�ن س�ادة المھ�اجرين، وم�ن أولي�اء بن مظغونعثمان ) 3(
هللا المتقين، الذين فازوا بوفاتھم في حياة نبيھم، فصلى عليھم، وھو أول م�ن دف�ن ب�البقيع (س�ير أع�Qم الن�بQء: 

1/153.(  
  إذا مت: سقطت من (ر).  )4(
 ).4/283)، ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: 2/130طرفاً منه، ورواه أحمد: ( ماجهقال الھيثمي: روى ابن   )5(

 ).197 - 196)، الرسالة (ص: 31-6/29)، التفريع: (2/2/140المدونة: ( انظر )6(

 ).134)، اzقناع (ص: 165 - 164: مختصر المزني (ص: انظر )7(

     ) سبق تخريج الحديث قريباً.8(
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كــاألخ، وألــا واليــة متلــك انتقــاًال ال ابتــداء، فلــم ميلــك ــا اإلجبــار كســائر 
  .)1(الواليات
z����z����z����z����z����z����z����z����1313x*S�א��K��Aא��Jذא�E�Kx*S�א��K��Aא��Jذא�E�Kx*S�א��K��Aא��Jذא�E�Kx*S�א��K��Aא��Jذא�E�Kx*S�א��K��Aא��Jذא�E�Kx*S�א��K��Aא��Jذא�E�Kx*S�א��K��Aא��Jذא�E�Kx*S�א��K��Aא��Jذא�E�K��������

قريبـــة، أو كـــان يـــرتدد يف جتـــارة أو غريهـــا إذا غـــاب األب عـــن البكـــر غيبـــة 
فلـــيس لـــويل وال احلـــاكم أن يزوجهـــا إال بتوكيـــل مـــن األب، فـــإن غـــاب غيبـــة 
طويل منقطعة شديدة الُبعد، فإن كانت حياته معلومـة ومكانـه معروفـاً إال أن 

: فقـال: مالـك: )2(استئذانه يتعذر وهي بالغ، فقد اختلف يف جواز إنكاحها
رفعت ذلك إليه، وقال عبد امللـك: ال جيـوز إنكاحهـا علـى يزوجها اإلمام إن 

وجــه مــع حيــاة األب، وقــال ابــن وهــب: إن قطــع عنهــا نفقتــه، وأطــال غيبتــه 
مل  )3(جاز إنكاحها برضاها، وإن كان يبعث إليهـا نفقـة وهـي يف غـىن وكفايـة

  .)4(جيز اإلفتيات عليه ومل تزوج إال برضاه
ا طالــت وانقطعــت أضــر ذلــك ــا فوجــه قــول مالــك: هــو أن غيبــة األب إذ

فجــرى جمــرى عضــلها، ولــو كــان األب حاضــراً وعضــلها حــىت علــم أنــه يقصــد 
  اإلضرار ا لزوجها السلطان عليه، فكذلك مع طول الغيبة.

ووجه قول عبـد امللـك: أن الواليـة باقيـة لـألب ال تسـقط بغيبتـه، فلـم يكـن 
قريــــب الغيبــــة ولــــيس         لغــــريه أن يزوجهــــا، وألــــا بكــــر هلــــا أب كاحلاضــــر أو ال

بعاضــل، ووجــه قــول ابــن وهــب: أن املراعــى يف ذلــك إزالــة الضــرر عنهــا بــديل 
أنــه لــو كــان حاضــراً وعضــلها لزوجــت عليــه إلزالــة الضــرر، وهــذا موجــود مــع 

                                                           

 في (م): الوmية. )1(

 ).2/144: المدونة: (ظران )2(

 ) في (م): كفالة.3(

  ) في (ق): إm برضاھا.4(
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احلاجة، وإذا مل يكن ـا ضـرورة مل تـزوج، ألنـه لـيس  )1(انقطاع النفقة ووجود
  غ اإلفتيات عليه. هاهنا ما يزيل والية األب أو يسو 

z����z����z����z����z����z����z����z����1414x����4���6���J�K(وج�d�ن��Y0%א��Kx����4���6���J�K(وج�d�ن��Y0%א��Kx����4���6���J�K(وج�d�ن��Y0%א��Kx����4���6���J�K(وج�d�ن��Y0%א��Kx����4���6���J�K(وج�d�ن��Y0%א��Kx����4���6���J�K(وج�d�ن��Y0%א��Kx����4���6���J�K(وج�d�ن��Y0%א��Kx����4���6���J�K(وج�d�ن��Y0%א��K��������
إذا ثبــت جــواز إنكاحهــا: فقيــل: ال يزوجهــا إال الســلطان، وقيــل: لألوليــاء 

فوجـه األول: أن إنكاحهــا مــع بقـاء األب هــو إلزالــة  ،)2(أن يزوجوهـا برضــاها
  الضرر عنها، فكان كاحلكم على األب، وذلك خيتص به السلطان.

ـــــاب ووجـــــه  الثـــــاين: أن النكـــــاح بـــــاإلذن ال يقـــــف علـــــى ويل دون ويل يف ب
اجلواز، وألا بكر جـاز تـزويج غـري األب إياهـا، فجـاز ذلـك لسـائر األوليـاء، 

  أصله إذا مات.
z����z����z����z����z����z����z����z����1515xRI��א��Aع��\�א�Y�eא�KxRI��א��Aع��\�א�Y�eא�KxRI��א��Aع��\�א�Y�eא�KxRI��א��Aع��\�א�Y�eא�KxRI��א��Aع��\�א�Y�eא�KxRI��א��Aع��\�א�Y�eא�KxRI��א��Aع��\�א�Y�eא�KxRI��א��Aع��\�א�Y�eא�K��������

فأمــا إن انقطــع خــربه ومل تعلــم حياتــه وال موتــه جــاز إنكــاح األوليــاء إياهــا 
امللــك: لـيس هلــم يف ذلــك إال بعـد مضــي أربـع ســنني مــن  برضـاها، وقــال عبـد

، فوجه األول أن أمـره حممـل العضـل، فيجـب إزالـة الضـرر عنهـا )3(وقت فقده
وعبد امللك نزهلا منزلـة امـرأة املفقـود مـن حيـث كـان الضـرر يلحقهـا بانتظـاره، 

  فوجب وقف ذلك على ضرب األجل له.
z����z����z����z����z����z����z����z����1616x!Pوd,ذن�אE�7�Kx!Pوd,ذن�אE�7�Kx!Pوd,ذن�אE�7�Kx!Pوd,ذن�אE�7�Kx!Pوd,ذن�אE�7�Kx!Pوd,ذن�אE�7�Kx!Pوd,ذن�אE�7�Kx!Pوd,ذن�אE�7�K��

: إن كانــــت ثيبــــاً فبــــالقول، وإن كانــــت بكــــراً )4(ضــــربني إذن املزوجــــة علــــى
يف البكــــــــر: "فإذــــــــا  �فبـــــــالقول والصــــــــمات، وإمنـــــــا فرقنــــــــا بينهمــــــــا لقولـــــــه 

، وألن )6(بـــذلك، وروي: "الثيـــب تعـــرب عـــن نفســـها" ، فخصـــها)5(صـــماا"
                                                           

 في (ق) و (ر): حضور. ) 1(

   ).334 - 332)، الكافي (ص: 197 - 196)، الرسالة (ص: 2/144المدونة: ( انظر) 2(

  .)145 - 144/ 2المدونة: ( انظر) 3(
 ).196)، الرسالة (ص: 2/34)، التفريغ: (142 - 2/141المدونة: ( انظر) 4(

 سبق تخريج الحديث. )5(

)، رج�ال إس��ناده ثق�ات إm أن��ه منقط��ع، 1/602ف��ي النك�اح، ب��اب: اس��تئمار البك�ر والثي��ب ( ماج�هأخرج�ه اب��ن  )6(
 ).2/1036ومعناه في مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح: (
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أصــل اإلذن أنــه ال يثبــت إال بــالقول، وإمنــا خصــت البكــر بالصــمات للخــرب، 
تسرعت إىل أن تقول: نعم قـد  )1(يها، ولئال تنسب مىتوألن احلياء يغلب عل

رضــيت، أو قــد رضــيت، أو قـــد أذنــت أو ملــا أشـــبه ذلــك إىل شــدة امليـــل إىل 
الرجـال وغلبــة الشــهوة عليهـا، فيكــون ذلــك مزهــداً فيهـا، والثيــب قــد زال هــذا 
االعتبار عنها بربوز وجههـا ومعرفتهـا مـا يـراد فيهـا، فـإذا ثبـت هـذا فينبغـي أن 

ـــــم ـــــى أنـــــه إذن منهـــــا احتياطـــــاً  تعل ـــــأن ذلـــــك حيمـــــل عل البكـــــر إذا صـــــمتت ب
واســتظهاراً، جلـــواز أن تظــن أنـــه ال حيمـــل منهــا علـــى ذلــك، ولـــيس بشـــرط يف 

  صحة اإلذن.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 إذا ما. في (م): )1(
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8�S6א��
�Wא@?אط�א��������7��8�S6א��
�Wא@?אط�א��������7��8�S6א��
�Wא@?אط�א��������7��8�S6א��
�Wא@?אط�א��������7��8�S6א��
�Wא@?אط�א��������7��8�S6א��
�Wא@?אط�א��������7��8�S6א��
�Wא@?אط�א��������7��8�S6א��
�Wא@?אط�א��������7����

عقـد النكـاح، فـال جيـوز المـرأة أن تـزوج نفسـها  )2(شـرط يف صـحة )1(الويل
�m�m�m�m��z��y��z��y��z��y��z��y ، لقولــه تعــاىل:)4(خالفــاً أليب حنيفــة )3(وال غريهــا علــى وجــه
}���|��{}���|��{}���|��{}���|��{llll)5( ويف جـــواز ذلـــك هلـــن انتفـــاء العضـــل لـــزوال احلاجـــة ،

ملا عضل أخته  )6(إىل األولياء، وألن هذه اآلية نزلت يف شأن معقل بن يسار
"، وقولــه: "ال تــنكح املـــرأة )8(، وقولــه: "ال نكــاح إال بـــويل)7(فُنِهــي عــن ذلـــك

وألـا ناقصـة باألنوثيـة كاألمـة، وألنـه عقـد  ،)9(تنكح املـرأة نفسـها" املرأة، وال
نكــاح فوجــب افتقــاره إىل ويل العقــد كالعقــد علــى الصــغرية، وألن الــويل شــرط 

حتمـــل املـــرأة شـــهوة النكـــاح ميلهـــا إىل  لـــئال، )10(يف النكـــاح وحياطـــة للفـــروج
  أوليائها.الرجال على التسرع إىل وضع نفسها يف غري مكفؤ فتلحق عاراً ب

  
  

                                                           

) الولي: وھو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسQم (حدود اب�ن 1(
 .)2/3عرفة، الفواكه الدواني: 

 ) صحة: سقطت من (م).2(

 ).1896)، الرسالة: (ص: 32 - 2/31)، التفريع: (144-2/140)، المدونة: (2/525: الموطأ: (انظر) 3(

 ).3/8مع شرح الميداني: ( –، مختصر القدورى 171: مختصر الطحاوى ص: انظر )4(

 .)232(سورة البقرة، ا.ية:  )5(

المزني، صحابي، ممن بايع تحت الشجرة، كنيته أبو علّى على المشھور، م�ات بع�د الس�تين  معقل بن يسار:) 6(
 .)540(تقريب التھذيب: 

  ).5/160( باب: "إذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن" أخرجه البخاري في التفسير، )7(

)، والبيھق��ي: 2/568)، وال��دار القطن��ي: (1/605ف��ي النك��اح، ب��اب: m نك��اح إm ب��ولي: ( ماج��ه) أخرج��ه اب��ن 8(
 ).1823: (نصب الراية: انظر)، وابن حبان وصححه ابن حزم، وھو قوى بشواھده. 7/125(

)، والبيھق���ي: 3/227)، وال���دارقطني: (1/606 نك���اح إm ب���ولي: (ف���ي النك���اح، ب���اب: m ماج���ه) أخرج���ه اب���ن 9(
  )، وفي إسناده جميل بن الحسين العتقى متكلم فيه.7/110(

  ) في (م): على الزواج.10(
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z����z����z����z����z����z����z����z����11x��%qe�b4*,א���وd��Kx��%qe�b4*,א���وd��Kx��%qe�b4*,א���وd��Kx��%qe�b4*,א���وd��Kx��%qe�b4*,א���وd��Kx��%qe�b4*,א���وd��Kx��%qe�b4*,א���وd��Kx��%qe�b4*,א���وd��K��������
إذا ثبت ذلك فإن زوجت امرأة نفسها أو غريهـا، فالنكـاح فاسـد ال يصـح 

  اهللا تعاىل.)2(، ألن منع ذلك حلق)1(بوجه ويفسخ قبل الدخول وبعده
  :)4(روايتان )3(ويف كيفية فسخه

إحــــدامها بطــــالق (ألنــــه نكــــاح خمتلــــف فيــــه، فــــاحتيط بــــأن يكــــون فســــخه 
، وألن املقــام عليـــه لـــو أراده غـــري )5(طالقــاً، واألخـــرى أنـــه فســخ بغـــري طـــالق)

مسوغ هلما، فإن أدرك قبل الدخول وفسخ فال مهر، ألن النكاح الفاسـد إذا 
فســخ قبــل الــدخول مل جيــب بــه املهــر، وإن مل يعلــم إال بعــد الــدخول لــزم بــه 

ملثــل خالفــاً املهــر لالســتمتاع، فــإن كــان قــد مســى فاملســمى أوىل مــن صــداق ا
: أدوا العالئق قيل: وما العالئق؟ قال: مـا �، لقوله )6(أليب حنيفة والشافعي
، وألن )8(، وروى: فإن نكحت فلها مهرها املسـمى")7(تراضى عليه األهلون 

املقصــد مــن النكــاح املواصــلة واملكارمــة دون املتــاجرة واملغابنــة خبــالف البيــوع، 
املثـــل، وحكمـــه يف وجـــوب العـــدة فـــإن مل يكـــن هنـــاك مهـــر مســـمى فصـــداق 

وحلـــوق النســـب وحتـــرمي املصـــاهرة حكـــم النكـــاح الصـــحيح. ويف التـــوارث قبـــل 
  الفسخ خالفاً مبىن على ما قدمناه.

  
  

                                                           

 ).234)، الكافي: ( ص: 2/32)، التفريع: (148 - 2/146: المدونة: (انظر) 1(

 ) في (م): بحول. 2(

 ) في (م): وفي كيفية ذلك.3(

   ).234)، الكافي (ص 2/32)، والتفريع: (ص 148 - 2/146المدونة: ( انظر )4(

 ) ما بين قوسين سقط من (م).5(

)، وم��ذھب أب��ي حنيف�ة أن��ه إن س�مى وج��ب المھ��ر ال�ذي س��ماه، uن��ه m 186: مختص��ر الطح�اوي (ص انظ�ر) 6(
 .166يرى الفسخ في ھذه الحالة، مختصر المزني ص: 

 ).3/200)، والطبراني، وھو معلول (انظر نصب الراية: 7/239)، والبيھقي: (3/344(أخرجه الدار قطني: ) 7(

)، والترم�ذي: ف�ي النك�اح، ب�اب: م�ا ج�اء m 1/605ف�ي النك�اح، ب�اب: m نك�اح إm ب�ولي: ( ماج�ه) أخرجه ابن 8(
 )، وقال حديث حسن. 3/407نكاح إm بولي: (
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z����z����z����z����z����z����z����z����22x!�a4-%�م�א���Kx!�a4-%�م�א���Kx!�a4-%�م�א���Kx!�a4-%�م�א���Kx!�a4-%�م�א���Kx!�a4-%�م�א���Kx!�a4-%�م�א���Kx!�a4-%�م�א���K��������
: )1(إذا ثبــت مــا ذكرنــاه مــن حاجــة النكــاح إىل ويل، فالواليــة علــى ضــربني

الـــدين، واألصـــل يف ثبوـــا قولـــه واليـــة عامـــة، وواليـــة خاصـــة، فالعامـــة واليـــة 
��m�m�m�m��F��E��F��E��F��E��F��E، وقولــــــه:)mmmme��d���c��b��ae��d���c��b��ae��d���c��b��ae��d���c��b��allll�)2 تعـــــاىل:

I��H��GI��H��GI��H��GI��H��GJJJJ��������M��L���KM��L���KM��L���KM��L���K llll�)3( وأمــــــــا اخلاصــــــــة فضــــــــربان: واليــــــــة ،
بالنسب، ووالية باحلكم، والوالية بالنسـب مقدمـة علـى الواليـة بـاحلكم، فـإن 

ـــاً فزوجهـــا مـــع القـــدرة علـــى إحـــدى الـــواليتني  ففيهمـــا اســـتخلفت املـــرأة أجنبي
إن ذلـــك غـــري جـــائز، واألخـــرى أنـــه مـــاٍض إذا تزوجـــت   )4(روايتـــان: إحـــدامها:

  كفؤاً.
"، )5(فوجـــــه األوىل: قولـــــه: "فـــــإن اشـــــتجروا فالســـــلطان ويل مـــــن ال ويل لـــــه

فجعــل الواليــة عنــد عــدم العصــبة مقصــورة علــى الســلطان، فــانتفى بــذلك أن 
اإلفتيــــات علــــى   تكــــون لغــــريه واليــــة مــــع وجــــوده، وألن يف إجازتــــه ذريعــــة إىل

األولياء وإسقاط حقهم من الوالية، وأن ال تشـاء املـرأة أن تعقـد علـى نفسـها 
مــع امتنــاع وليهــا إال وجــدت ســبيًال إىل ذلــك، فوجــب فســخ مــا هــذا ســبيله 

  حياطة للفروج، وحفظاً حلقوق األولياء، وحسماً لباب الذريعة.
ة، وإمنا هلا مزية عليهـا ووجه الثانية: أن الوالية اخلاصة ال تسقط العامة مجل

يف التقدمي، فإذا حصل العقد بالوالية العامة على وجه لو عقده الويل اخلـاص 
مل يزد عليه مل يكن يف فسخه فائدة اعتبـاراً بتقـدمي بعـض العصـبة علـى بعـض 

                                                           

 ).473 - 1/472، المقدمات: (231 – 230)، الكافى: ص: 2/31: التفريع: (انظر) 1(

  ).71) سورة التوبة، ا.ية: (2(
 ).51سورة المائدة، ا.ية: () 3(

 ).233)، الكافي (ص: 196)، الرسالة (ص: 2/31)، التفريع: (144-2/143: المدونة: (انظر) 4(

ف�ي النك�اح، ب�اب: m نك�اح إm ب�ولي:  ماج�ه)، واب�ن 2/566أخرجه أبو داود في النك�اح ، ب�اب: ف�ي ال�ولي: ( )5(
 )، وصححه. 2/168)، والحاكم: (3/407)، والترمذي في النكاح، الباب نفسه: (1/605(
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، والــيت ال )1(هــذا إذا كــان هلــا ويل مناســب وكانــت دنيــة كاملعتقــة واملســلمانية
كفؤاً هلا، فاخلالف أيضاً لثابت على ما قـدمناه إال عصبة هلا، وكان كل أحد  

أن األظهر أن النكاح جائز، ألنه لـيس يف ذلـك افتيـات علـى ويل خـاص وال 
  إسقاط لوالية عصبة.

z����z����z����z����z����z����z����z����33xR%6����!�aא���KxR%6����!�aא���KxR%6����!�aא���KxR%6����!�aא���KxR%6����!�aא���KxR%6����!�aא���KxR%6����!�aא���KxR%6����!�aא���K��������
، ألنــه أيضــاً عصــبة وللوصــي )2(وأمــا الواليــة بالنســب فهــي للعصــبة وللمــوىل

العصــــــبات، وذوو األرحـــــام الــــــذين ال إذا أوصـــــى إليـــــه األب دون غــــــريه مـــــن 
تعصــيب فــيهم ال واليــة هلــم كــاإلخوة لــألم واجلــد وأيب األم واخلــال، ومــن كــان 
يف معنـــــاهم، ألنـــــه ال واليـــــة هلـــــم يف القصـــــاص وال هلـــــم عصـــــبة يف املـــــرياث، 

علـى قـوة العصـبات، فكـل مـن  )3(فكذلك يف النكاح، والوالية والنسب مرتبـة
وىل العصـــبة باإلنكـــاح االبـــن مث ابـــن االبـــن مث قـــوى تعصـــيبه كـــان أوىل بـــه، وأ

مث ابن األخ الشـقيق مث ابـن األخ لـألب  األب مث األخ الشقيق مث األخ لألب
  مث اجلد مث العم مث ابن العم، فإذا مل يكن عصبة بنسب فاملوىل من فوق.

z����z����z����z����z����z����z����z����44xb�6�������������Kد����)�z0وa�!�א�&dو��������Kxb�6د����)�z0وa�!�א�&dو��������Kxb�6د����)�z0وa�!�א�&dو��������Kxb�6د����)�z0وa�!�א�&dو��������Kxb�6د����)�z0وa�!�א�&dو��������Kxb�6د����)�z0وa�!�א�&dو��������Kxb�6د����)�z0وa�!�א�&dو��������Kxb�6د����)�z0وa�!�א�&dو���
 �، ولقولـــه )4(ويج خالفـــاً للشـــافعيوإمنـــا قلنـــا: البنـــوة ميلـــك ـــا واليـــة التـــز 

، وألن الواليـة بالنسـب مفتقـرة إىل )6(: "قم فزوج أمك")5(لعمر بن أيب سلمة
تعصيب، وال تعصيب أقوى مـن تعصـيب االبـن بـدليل تقدميـه يف الـوالء، وأن 
العصـــبة يســـقطون معـــه يف املـــرياث، أو يصـــريون كـــذوي األرحـــام فثبـــت أن لـــه 

                                                           

 ).3/431المسلمانية التي m يرغب فيھا من حسب وm مال وm جمال (مواھب الجليل:  )1(

، الرس���الة، (ص 33-1/3تفري���ع: )، ال145-2/143: المدون���ة: (انظ���ر) ف���ي جمل���ة اuحك���ام الوmي���ة بالنس���ب 2(
 ).233-231)، الكافي: ص: (196

 ) في (م): مترتبة.3(

 ).134)، اzقناع ص (165: مختصر المزني ص (انظر) 4(

  ، ص������حابي ص������غير، �ب������ن عب������د اuس������د المخزوم������ي، ربي������ب النب������ي  عم������ر ب������ن أب������ي س������لمة:) 5(
 ).413يب التھذيب ص: أمر|َه علّى على البحرين، مات سنة ثQث وثمانين على الصحيح (تقر

)، والح��اكم وق��ال: ص��حيح 6/295)، وأحم��د: (6/66) أخرج��ه النس��ائي ف��ي النك��اح، ب��اب: إنك��اح اmب��ن أم��ه: (6(
 ).7/131اzسناد، والبيھقي: (
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توجب ثبوت الوالية، أصـله إذا كـان أبـوه ابـن ) 1(البنوةوالية يف التزويج، وألن 
عمهـــا، وألن كـــل ذكـــر كـــان عصـــبة يف املـــرياث كـــان عصـــبة يف عقـــد النكـــاح 

، وألن كل حكم ثبت لالبن من عمها ثبت لالبـن الـذي لـيس )*(أصله [ ]:
  أبوه ابن عمها أصله املرياث.

z����z����z����z����z����z����z����z����55x8�S6א��!�a�7و�Aא�K(�K�a!�א�4�7و���Kx8�S6א��!�a�7و�Aא�K(�K�a!�א�4�7و���Kx8�S6א��!�a�7و�Aא�K(�K�a!�א�4�7و���Kx8�S6א��!�a�7و�Aא�K(�K�a!�א�4�7و���Kx8�S6א��!�a�7و�Aא�K(�K�a!�א�4�7و���Kx8�S6א��!�a�7و�Aא�K(�K�a!�א�4�7و���Kx8�S6א��!�a�7و�Aא�K(�K�a!�א�4�7و���Kx8�S6א��!�a�7و�Aא�K(�K�a!�א�4�7و���K������

منا قلنا: إنه أوىل من األب، ألت تعصيبه أقوى على ما بيناه، وإمنا أثبتنا وإ
، ألن معــىن االبـــن موجــود فيــه وهــو التعصــب بـــالوالدة، )2(أن ابــن االبــن وليــاً 

  وألنه قائم مقام االبن يف مجيع األحكام.
z����z����z����z����z����z����z����z����66x
�و��
�$�א�Q0��b��Aא:Aא�!�aد����و�Kx
�و��
�$�א�Q0��b��Aא:Aא�!�aد����و�Kx
�و��
�$�א�Q0��b��Aא:Aא�!�aد����و�Kx
�و��
�$�א�Q0��b��Aא:Aא�!�aد����و�Kx
�و��
�$�א�Q0��b��Aא:Aא�!�aد����و�Kx
�و��
�$�א�Q0��b��Aא:Aא�!�aد����و�Kx
�و��
�$�א�Q0��b��Aא:Aא�!�aد����و�Kx
�و��
�$�א�Q0��b��Aא:Aא�!�aد����و�K������

تســـــتأمر ": �، ولقولـــــه )3(لإلمجـــــاع علـــــى ذلـــــكوإمنـــــا قلنـــــا: إن األب ويل 
، )5(، فـــــدل أن غريهـــــا ال حيتـــــاج األب إىل اســـــتئمارها)4("اليتيمـــــة يف نفســـــها

أقــوى مــن غريهــا، وألنــه ويل املــال والنظــر يف أمرهــا، فكــذلك  وواليــة اإلجبــار
النكــاح، وإمنــا قلنــا: إن اإلخــوة وبنــيهم مقــدمون علــى اجلــد يف واليــة النكــاح 

، ألن تعصـيبهم أقـوى ألـم يـدلون بـالبنوة )6(خالفـاً للشـافعي خبالف املـرياث
ـــا أبـــو  ـــا ابـــن أبيهـــا، واجلـــد يقـــول: أن واجلـــد يـــديل بـــاألبوة، ألن األخ يقول:"أن

  أبيها، وقد بينا أن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب األبوة.
وإمنـــا قيـــل: إن األخ الشـــقيق مقـــدم علـــى األخ لـــألب، ألنـــه جيمـــع تعصـــيباً 

كــان أوىل منــه كــاملرياث، وإمنــا قلنــا: إن الــوالء ميلــك بــه واليــة النكــاح وقربــاً، ف

                                                           

  ) في (م): البكورة.1(
  ) كذا بياض.*(
 ) ولياً: سقطت من (م).2(

 ).6/456)، المغني: (91اzجماع ص ( انظر) 3(

 الحديث. ) سبق تخريج4(

 ) في (م): استئذانھا.5(

 ).134)، اzقناع ص (165مختصر المزني ص ( انظر) 6(
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ألنــه يفيــد التعصــيب، وألنــه ملحــق بنســبه ومشــبه بــه، وألن تعصــيبه يــورث بــه 
  فكذلك ُميلك به والية النكاح.

z����z����z����z����z����z����z����z����77x�(
6
�א�&�*P�F��Sن�אAول�)���Kx�(
6
�א�&�*P�F��Sن�אAول�)���Kx�(
6
�א�&�*P�F��Sن�אAول�)���Kx�(
6
�א�&�*P�F��Sن�אAول�)���Kx�(
6
�א�&�*P�F��Sن�אAول�)���Kx�(
6
�א�&�*P�F��Sن�אAول�)���Kx�(
6
�א�&�*P�F��Sن�אAول�)���Kx�(
6
�א�&�*P�F��Sن�אAول�)���K������

 ،)2(فيكــون األول مقــدماً علــى غــريه، وإذا مل يتشــاحوا )1(وهــذا إذا تشــاحوا
فمـــن عقـــد مـــنهم جـــاز مـــع وجـــوب اآلخـــر يف غـــري البكـــر مـــع األب والوصـــي 
خالفــــــاً للشــــــافعي يف قولــــــه: إنـــــــه ال واليــــــة للعصــــــبة الـــــــذي هــــــو أبعــــــد مـــــــع 

ـــــار، فجـــــاز أن يعقـــــد عليهـــــا بإذـــــا  )3(األقـــــرب ،ألنـــــه عصـــــبة ال ميلـــــك اإلجب
  رب تقدميه ال إسقاطه.كاألقرب، وألن تأثري األق

z����z����z����z����z����z����z����z����88x�;א���!�a�7و�Kx�;א���!�a�7و�Kx�;א���!�a�7و�Kx�;א���!�a�7و�Kx�;א���!�a�7و�Kx�;א���!�a�7و�Kx�;א���!�a�7و�Kx�;א���!�a�7و�K������

وليــاً يف عقــد النكــاح إذا كــان مــن جهــة األب خالفــاً  )4(وإمنــا أثبتنــا الوصــي
؛ حلديث قدامة بن مظعون ملـا زوج ابنـة أخيـه فقـال: )5(أليب حنيفة والشافعي

، وألـا واليـة كانـت ثابتـة )6(ذلـك عليـه �أنا عمها ووصي أبيها، فلم ينكر 
لألب علـى الصـغرية حـال حياتـه، فكـان لـه نقلهـا مـن شـاء بعـد وفاتـه كواليـة 

  املال.
z����z����z����z����z����z����z����z����99x����א��*S�وج�א�d���;א���Kx����א��*S�وج�א�d���;א���Kx����א��*S�وج�א�d���;א���Kx����א��*S�وج�א�d���;א���Kx����א��*S�وج�א�d���;א���Kx����א��*S�وج�א�d���;א���Kx����א��*S�وج�א�d���;א���Kx����א��*S�وج�א�d���;א���K������

إذا ثبت أن الوصي يكون وليـاً فإنـه يـزوج البكـر بإذـا؛ ألن أحـداً ال يقـوم 
اإلجبــــار، وألن  )7(مقــــام األب يف اإلجبــــار، ولــــيس لــــألب أن جيعــــل للوصــــي

لــك ملعــىن يرجــع إليــه ال يوجــد يف غــريه، فــإن كانــت البكــر األب إمنــا ملــك ذ

                                                           

 ) في (م): تشاجروا.1(

 ) في (م): يتشاجروا.2(

 ).135)، اzقناع ص (165: مختصر المزني ص (انظر )3(

 ) في (ق): الموصى، وفي (ر): وإنما شرطنا الوصي.4(

 ).165ومختصر المزني ص: ()، 173: مختصر الطحاوى ص (انظر )5(

  ) سبق تخريج الحديث.6(
 ) في (ق): للموصى.7(
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صغرية انتظر بلوغها مث استئأذا إال أن يكون األب عني له من يعقد عليها، 
فلـــه أن يعقـــد عليهـــا حـــال صـــغرها؛ ألن ذلـــك اإلجبـــار مـــن األب ألنـــه مـــن 

  اجتهاده والوصي كالوكيل. 
z����z����z����z����z����z����z����z����1010xU�א���Q0��
�������7�Kא�+�
���Q0א����7�KxUא�+�
���Q0א����7�KxUא�+�
���Q0א����7�KxUא�+�
���Q0א����7�KxUא�+�
���Q0א����7�KxUא�+�
���Q0א����7�KxUא�+�
���Q0א����7�KxUא�+�

لـألب أن يعقـد علـى ابنـه الصـغري، وكـذلك للـويل عنـدنا غـري ال خالف أن 
األب مـــن وصـــي أو حـــاكم وال خيـــار لـــه إن بلـــغ إال أن يطلـــق ابتـــداء ويلزمـــه 

حنيفـة  البـن، خالفـاً )1(نصف الصداق املسمى إن مل يكن دخـل بعـد البلـوغ
، وللشافعي يف قوله: لـيس للـويل إنكاحـه )2(يف قوله: إن للصيب اخليار إذا بلغ

  .)3(رياً صغ
ودليلنــا علــى جــوازه أنــه عقــد معاوضــة رآه الــويل حظــاً، فجــاز لــه إن فعلــه  

، )4(كالبيع والشراء، وألنـه عقـد معاوضـة جيـوز أن يليـه الصـغري بنفسـه إذا بلـغ
فكــان للــويل أن يعقـــد حبــق النظــر كاإلجـــارة، وألنــه يلــي علـــى مالــه فجـــاز أن 

ذكرناه الصغرية، ألـا جتـرب  جيربه على النكاح كاألب وال يلزم على الشيء مما
باجتهــاد غــري األب، ودليلنــا علــى أنــه ال خيــار لــه أنــه نكــاح عقــده مــن يلــي 

  النظر يف ماله كعقد األب، واعتباراً بالبيع واإلجارة.
z����z����z����z����z����z����z����z����1111x/�0��m�,�9א������א��PE�7�Kx/�0��m�,�9א������א��PE�7�Kx/�0��m�,�9א������א��PE�7�Kx/�0��m�,�9א������א��PE�7�Kx/�0��m�,�9א������א��PE�7�Kx/�0��m�,�9א������א��PE�7�Kx/�0��m�,�9א������א��PE�7�Kx/�0��m�,�9א������א��PE�7�K������

، فعنــد عبــد امللــك بــن املاجشــون لــيس )6(خــالف) 5(ويف إجبــار املــوىل عليــه
  إجباره، وعند ابن حبيب له ذلك: للويل

                                                           

 ).235)، الكافي ص (31-2/30)، التفريع: (150-2/149: المدونة: (انظر) 1(

 ).3/10)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (173: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 2(
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وجه نفي اإلجبار أن إنكاح الغالم طريقه املالذ، فلم يكن لـه إجبـاره عليـه  
كسائر املالذ والشهوات، وألن النكاح ال مصلح له فيه من طريق املال؛ ألنه 
يوجــب عليــه مهــراً ونفقــه، وإمنــا املصــلحة فيــه مــن طريــق احلاجــة إليــه، فــإذا مل 

  للويل إجباره عليه. حيتج إليه مل يكن
ووجـــه إثباتـــه اعتبـــاره بالصـــغري، وألنـــه عقـــد معاوضـــة كـــالبيع والشـــراء، وألن 

بعض  )1(الوالية تثبت عليه لنقصه عن معرفة حظه ومصاحله، وذلك ال خيص
  مصاحله دون بعض، ولو اعتربنا رضاه مل تؤثر الوالية فيه شيئاً.

z����z����z����z����z����z����z����z����1212xU�א���K�aאق�زوאج�א
;�KxU�א���K�aאق�زوאج�א
;�KxU�א���K�aאق�زوאج�א
;�KxU�א���K�aאق�زوאج�א
;�KxU�א���K�aאق�زوאج�א
;�KxU�א���K�aאق�زوאج�א
;�KxU�א���K�aאق�زوאج�א
;�KxU�א���K�aאق�زوאج�א
;�K������

عليه لزمه وكـان دينـاً  )2(ألب ابنه الصغري فإن مسى األب الصداقإذا زوج ا
عليــه للمــرأة، وإن أطلــق ومل يســم علــى الصــداق نظــر، فــإن كــان للصــيب مــال 

؛ ألن من حق عقود املعاوضات أن يكون العوض على من )3(فالصداق عليه
ميلــــك املعــــوض عنــــه، كمــــا لــــو اشــــرتى ثوبــــاً أو عقــــاراً، وإن مل يكــــن لــــه مــــال 
فالصــداق علــى األب؛ ألنــه لــيس مــن النظــر أن يلــزم األب ذمــة االبــن دينــاً ال 

ذلــك لــألب إذا  )4(حيتــاج إليــه؛ ألن الصــيب ال حيتــاج إىل التــزويج، وإمنــا جيــوز
رأى ذلك حظاً ونظـراً، وهـذا بالعاجـل إلـزام ذمتـه دينـاً ال يقـدر علـى أدائـه يف 

فيكــون الصــداق  )5(ســاراحلــال، وال يــدري أييســر مــن بعــد أم يبقــى علــى اإلع
على األب، وإن أيسر االبن من بعـد مل ينتقـل الوجـوب إليـه؛ ألنـه قـد اسـتقر 
علــى األب، فـــإن أعســر األب بعـــد بلـــوغ االبــن وقبـــل دخولــه بـــاملرأة، وقالـــت 
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 املـــرأة: ال أســـلم نفســـي إال بعـــد قـــبض الصـــداق، قيـــل لالبـــن: إن أردت فـــأد
  .  )1(الصداق وإال فطلق وال يلزمك شيء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ) شيء: سقطت من (م).1(
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U�א���W
���Q0و�A�50א��W��U�א���W
���Q0و�A�50א��W��U�א���W
���Q0و�A�50א��W��U�א���W
���Q0و�A�50א��W��U�א���W
���Q0و�A�50א��W��U�א���W
���Q0و�A�50א��W��U�א���W
���Q0و�A�50א��W��U�א���W
���Q0و�A�50א��W����

خالفــــاً أليب  )1(خلــــع األب علــــى ولــــده الصــــغري جــــائز عليــــه ذكــــر أو أنثــــى
، وللشــافعي يف إجازتـــه ذلــك يف الـــذكر )2(حنيفــة يف منعــه ذلـــك يف املوضــعني

، فـــدليلنا: أن األب ملـــا كـــان هـــو النـــاظر لالبـــن، والقـــائم )3(يف األنثـــى ومنعـــه
وجاز أن تكون املصلحة يف أن يطلق عليه مبال يأخذه له جاز ذلك مبصاحله 

لــــه، وإلنــــه إخــــراج ملــــك عنــــه بعــــوض، فجــــاز إذا رآه حظــــاً كــــالبيع، واعتبــــاراً 
بالصــغري مــع الشــافعي، ودليلنــا علــى جــوازه يف الصــغرية أن أبــا حنيفــة يوافقنــا 

 فــرق يف أن لــه أن يعقــد عليهــا بأقــل مــن مهــر مثلهــا إذا رأى ذلــك حظــاً، وال
يكـون احلـظ هلـا يف الفـراق، األب غـري مـتهم  بني ذلك وبني مسألتنا، ألنه قـد

  عليها. 
z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKK��EEEEEEEEx��
אق�)�0;�K(��-���*S�א��A�8א�Sex��
אق�)�0;�K(��-���*S�א��A�8א�Sex��
אق�)�0;�K(��-���*S�א��A�8א�Sex��
אق�)�0;�K(��-���*S�א��A�8א�Sex��
אق�)�0;�K(��-���*S�א��A�8א�Sex��
אق�)�0;�K(��-���*S�א��A�8א�Sex��
אق�)�0;�K(��-���*S�א��A�8א�Sex��
אق�)�0;�K(��-���*S�א��A�8א�Se������

 خالفـــاً  )4(جيــوز لــألب إنكــاح البكــر بأقــل مــن صــداق مثلهــا إذا رآه حظــاً 

، واملواصــــــلة دون املغابنــــــة )6(، ألن املقصــــــد مــــــن النكــــــاح األلفــــــة)5(للشــــــافعي
واملتاجرة واألب غري متهم عليها، فقد يرى من احلظ إنكاحها بأقل مـن مهـر 
املثل؛ ألنه يضعها مع من حيسن عشرا ويعود عليها معه من النفـع أضـعاف 
ما ترك من متام املهر، ألنه قد ثبت من أصلنا أن لـألب أن يعفـو عـن نصـف 

؛ وألنــه قــد يــرى ذلــك حظــاً، فكــذلك صــداق البكــر إذا طلقــت قبــل الــدخول
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يف مسألتنا إذا طلقت البكر قبـل الـدخول فلـألب العفـو عـن نصـف الصـداق 
�m�m�m�m��Â����Á��À��Â����Á��À��Â����Á��À��Â����Á��À ، لقولـــه تعـــاىل:)1(أليب حنيفـــة والشـــافعي الواجـــب هلـــا خالفـــاً 
Å��Ä���ÃÅ��Ä���ÃÅ��Ä���ÃÅ��Ä���Ãllll)2( ،وهــذه كنايــة الغائــب وافتتــاح اخلطــاب للمواجــه)3( ،

هني، ولــيس إال األب، وألن يف محلهـــا فــدل علــى أنــه أراد غــري األزواج املــواج
��m�m�m�m��É��È��Ç��É��È��Ç��É��È��Ç��É��È��Çعلــــــــى الــــــــزوج تكــــــــراراً، ألنــــــــه قــــــــد ذكــــــــر عفــــــــوه لقولــــــــه

ÊÊÊÊllll)4( وال وجه لذلك مـع إمكـان محلهـا علـى اسـتئناف فائـدة، وألن ،
يفيد أن تكون بيده يف احلال اليت يعفوا ) �����m�m�m�mÅ��Ä���Ã��ÂÅ��Ä���Ã��ÂÅ��Ä���Ã��ÂÅ��Ä���Ã��Âllll�)5قوله

وال يصـــلح محلـــه علـــى الـــزواج إال أن يضـــمر فيـــه الـــذي بيـــده،  )6(فيهـــا عقدتـــه
، وألنه تعـاىل قصـد بيـان العفـو مـن  )7(ومحله على األب غري حمتاج إىل إضمار

كال الطـرفني مـن جهـة النسـاء، ومـن جهـة األزواج ومفصـالً مـن جهـة النسـاء 
فأضــاف العفــو إىل مــن يلــى نفســه مــنهن وهــي الثيــب، وإىل مــن يلــي األبكــار 
وهــو اآلبــاء، وألــن أحــد نــوعي الزوجــات، فتعلــق النــدب إىل العفــو جبهــتهن  

ر، فجـاز لـه العفـو عـن صـداقها أصـله السـيد كالثيب، وألنه ويل ميلك اإلجبا
  يف أمته. 
z����z����z����z����z����z����z����z����22x/%qe�K(�/&وج�א�����و��d��7�Kx/%qe�K(�/&وج�א�����و��d��7�Kx/%qe�K(�/&وج�א�����و��d��7�Kx/%qe�K(�/&وج�א�����و��d��7�Kx/%qe�K(�/&وج�א�����و��d��7�Kx/%qe�K(�/&وج�א�����و��d��7�Kx/%qe�K(�/&وج�א�����و��d��7�Kx/%qe�K(�/&وج�א�����و��d��7�K������

           :�، لقولـــه )9(خالفـــاً للشـــافعي) 8(جيـــوز للـــويل ألن يـــزوج وليتـــه مـــن نفســـه
، وألنــه ويل )11(أعتــق صــفية وتزوجهــا �" فعــم، وألنــه )10("ال نكـاح إال بــويل

                                                           

 ).183)، مختصر المزني (ص 3/14)، مختصر القدورى مع شرح الميداني: (173انظر: مختصر الطحاوى ص: () 1(

 .)237ا.ية: (سورة البقرة، ) 2(

 ) في (م): للمواجھة.3(

 .)237(سورة البقرة، ا.ية: ) 4(

  .)237(سورة البقرة، ا.ية: ) 5(
 ) في (ق): عقده.6(

 ) في (م): اzضمار.7(

 .)234)، الكافي ص (2/32)، التفريع: (149-2/148: المدونة: (انظر) 8(

 ).2/38)، المھذب: (165-164: مختصر المزني ص: (انظر) 9(

 ) سبق تخريج الحديث.10(

)، ومس��لم ف��ي النك��اح، ب��اب: 6/121ف��ي النك��اح، ب��اب: م��ن جع��ل عت��ق اuم��ة ص��داقھا: () أخرج��ه البخ��اري 11(
  ).2/154فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجھا: (
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كاإلمـــام األعلـــى، وألنـــه عقـــد علـــى امـــرأة جيـــوز للعاقـــد عليهـــا تزوجيهـــا فأشـــبه 
  عقده عليها كاألجنيب، أو إذا عقد عليها احلاكم. 

z����z����z����z����z����z����z����z����334و�و;�!�4و�R%6��!�aن�א���Sق�4ن��*��a�K4و�و;�!�4و�R%6��!�aن�א���Sق�4ن��*��a�K4و�و;�!�4و�R%6��!�aن�א���Sق�4ن��*��a�K4و�و;�!�4و�R%6��!�aن�א���Sق�4ن��*��a�K4و�و;�!�4و�R%6��!�aن�א���Sق�4ن��*��a�K4و�و;�!�4و�R%6��!�aن�א���Sق�4ن��*��a�K4و�و;�!�4و�R%6��!�aن�א���Sق�4ن��*��a�K4و�و;�!�4و�R%6��!�aن�א���Sق�4ن��*��a�K����������������x$SO�!�aوx$SO�!�aوx$SO�!�aوx$SO�!�aوx$SO�!�aوx$SO�!�aوx$SO�!�aوx$SO�!�aو������
أو وصـــية أو والء حكـــم  )1(وال فـــرق بـــني أن تكـــون واليتـــه عليهـــا بنســـب

(ألن كـــل هـــذا يثبـــت لـــه بـــه الـــوالء، وينبغـــي لـــه أن يشـــهد هلـــا علـــى رضـــاها 
ــــك شــــرطاً يف صــــحة العقــــد، فــــإن مل )2( احتياطــــاً) ، خيفــــة إنكارهــــا ال أن ذل

  يشهد واعرتفت فالنكاح ثابت.
z����z����z����z����z����z����z����z����446&/�4و���K(�������dو�Iو���Aذن����b4*,א�K6&/�4و���K(�������dو�Iو���Aذن����b4*,א�K6&/�4و���K(�������dو�Iو���Aذن����b4*,א�K6&/�4و���K(�������dو�Iو���Aذن����b4*,א�K6&/�4و���K(�������dو�Iو���Aذن����b4*,א�K6&/�4و���K(�������dو�Iو���Aذن����b4*,א�K6&/�4و���K(�������dو�Iو���Aذن����b4*,א�K6&/�4و���K(�������dو�Iو���Aذن����b4*,א�K����������������xوא��@�K�xوא��@�K�xوא��@�K�xوא��@�K�xوא��@�K�xوא��@�K�xوא��@�K�xوא��@�K���������

جلماعـــة أوليائهـــا أن يزوجوهـــا مـــن واحـــد بعينـــه، أو ممـــن  وللمـــرأة أن تـــأذن
من يؤديهم االجتهاد إليـه، أو مـن واحـد غـري معـني مـن مجلـة مجاعـة  )3(شاؤوا

بأعيــام، ولكــل واحــد أن يــنكح علــى انفــراده مــن غــري انتظــار لآلخــر، فــإن 
مث علم الباقون ومل يكـن فـيهم مـن عقـد هلـا علـى زوج فهـي  )4(زوجها أحدهم

ملـن زوجهــا الـويل، ولــيس للبـاقني أن يعقــدوا وإن مل يعلـم البــاقون حــىت  )5(زوج
عقــده واحــد مــنهم نظــر: فــإن عــرف أنــه قــد عقــد عليهــا اثنــان أو ثالثــة قبــل 

، فإن عرف كان هو الزوج وبطل عقود الباقني، )6(الدخول ا نظر أيها سبق
فــإن أشــكل ذلــك فســخت العقــود كلهــا وعقــد هلــا عقــد مســتأنف علــى مــن 

ت مــنهم أو مــن غــريهم، وإن مل يعلــم ذلــك حــىت دخــل ــا واحــد مــنهم شــاء
ثبت العقد له وبطلت عقود الباقني كان األول أو اآلخر، خالفـاً أليب حنيفـة 

، ألنــه )7(والشــافعي يف قوهلمــا إــا تكــون لــألول دخــل الثــاين أو مل يــدخل ــا
                                                           

 ) في (م): بسبب.1(

 ) ما بين قوسين سقط من (م)، ومن (ر). 2(

 .)234-233)، الكافي: ص: (197)، الرسالة: ص (2/35)، التفريع: (145-2/143: المدونة: (انظر) 3(

 ) في (م): واحد.4(

 ) في (م): زوجة.5(

  ) في (م): اuسبق.6(
 ).17-5/16)،  اuم: (174: مختصر الطحاوى ص: (انظر) 7(
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قيــل: ؛ و )1(ومعاويــة إمجــاع الصــحابة، وروي ذلــك عــن عمــر واحلســن بــن علــي
وألن املـــرأة ملــــا   رضــــوان اهللا علـــيهم، وال خمـــالف هلـــم،) 2(إنـــه مـــروي عـــن علـــي

كانت مضطرة إىل إذن أوليائها يف العقد عليها مـن حيـث كانـت ال جيـوز هلـا 
عــن العقــد  )3(التوقــفأن تلــي العقــد علــى نفســها وثبــت أنــه ال يلــزم أحــدهم 

حىت ينظر هل عقد غريه أم ال؟ فكـل واحـد يعقـد علـى مـن ال يتحقـق أنـه ال 
زوج هلـــا بالشـــك يف ذلـــك، وجيـــوز أن يكـــون هلـــا زوج، وكـــذلك املتـــزوج يقـــدم 

زوجـة لغـريه مـع وجـود اإلمـارة  على مـن جيـوز أن تكـون زوجـة لغـريه مـع وجـود
أن يكـون قـد سـبق  املؤذنة بذلك وهو اإلذن للـويل اآلخـر يف النكـاح وإمكـان

منــه عقــد لغــريه، واألصــول مبنيــة علــى منــع العقــد علــى مــن يشــك يف أن هلــا 
زوجــاً مــع وجــود اإلمــارة اــوزة لــذلك، فلــوال أن هــذا النكــاح يثبــت لــه حكــم 
وإال مل جيـــز أن يبـــاح للـــويل إيقاعـــه وال للمتـــزوج اســـتباحته أال تـــرى أن نكـــاح 

ت معـه مل جيـز اإلقـدام عليـه، وإذا ثبـت املعتدة واحملرمة ملا مل يكـن لـه وجـه يثبـ
  ذلك مل يبق إال ترجيحه بالوطء ألن أحداً مل يرجحه بغريه.

z����z����z����z����z����z����z����z����55x^N�qא��!�a�7و�Kx^N�qא��!�a�7و�Kx^N�qא��!�a�7و�Kx^N�qא��!�a�7و�Kx^N�qא��!�a�7و�Kx^N�qא��!�a�7و�Kx^N�qא��!�a�7و�Kx^N�qא��!�a�7و�K��������
ــــــة الفاســــــق إذا وجــــــد ويل عــــــدل فــــــإن عقــــــد جــــــاز خالفــــــاً  )4(تكــــــون والي

، وإيقاعهـــا مـــع كفـــؤ )6(؛ ألن الغـــرض مـــن الـــويل احلـــظ للمزوجـــة)5(للشـــافعي
ذلك بل رمبا أثر يف زيادة االحتياط واألنفة من العار، وألنه والفاسق ال ينايف 

عصـــبة حـــر مســـلم يصـــح أن يعقـــد علـــى نفســـه، فجـــاز أن يعقـــد علـــى وليتـــه  
  كالعدل.

                                                           

 ).7/141)، والبيھقي: (6/233: عبد الرزاق: (انظر) 1(

  ).7/141) أخرجه البيھقي: (2(
 ) في (م): التوقيف.3(

 ).33-2/32: (ع: التفريانظر) 4(

 ).134). اzقناع: ص (14-5/12(: اuم: انظر) 5(

  ) في (م): للمتزوجة. 6(
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z����z����z����z����z����z����z����z����66x!�e�7)�3�56ن�א,%0$�و���60���ً*א�Kx!�e�7)�3�56ن�א,%0$�و���60���ً*א�Kx!�e�7)�3�56ن�א,%0$�و���60���ً*א�Kx!�e�7)�3�56ن�א,%0$�و���60���ً*א�Kx!�e�7)�3�56ن�א,%0$�و���60���ً*א�Kx!�e�7)�3�56ن�א,%0$�و���60���ً*א�Kx!�e�7)�3�56ن�א,%0$�و���60���ً*א�Kx!�e�7)�3�56ن�א,%0$�و���60���ً*א�K��������

؛ وألن الكفر نقـص أبلـغ مـن )2( لقوله عز وجل:) 1(ال يكونا ولياً للنصرانية
الـــرق أصـــله الكفـــر، وإذا ثبـــت ذلـــك ومل تكـــن للعبـــد واليـــة الـــرق، ألن نقـــص 

الكـــافر بـــذلك أوىل، وللســـيد املســـلم أن يعقـــد علـــى أمتـــه الكـــافرة  نكـــاح كـــان
  بالرق ال بالوالية كما يعقد عليها عقد اإلجارة.

z����z����z����z����z����z����z����z����77x8�S6א��!�a�7�6و��3�7ن�א�*ق��Kx8�S6א��!�a�7�6و��3�7ن�א�*ق��Kx8�S6א��!�a�7�6و��3�7ن�א�*ق��Kx8�S6א��!�a�7�6و��3�7ن�א�*ق��Kx8�S6א��!�a�7�6و��3�7ن�א�*ق��Kx8�S6א��!�a�7�6و��3�7ن�א�*ق��Kx8�S6א��!�a�7�6و��3�7ن�א�*ق��Kx8�S6א��!�a�7�6و��3�7ن�א�*ق��K��������

أوجبـه الكفـر علـى مـا ؛ ألن العبـد نـاقص نقصـاً )3(الرق ينـايف واليـة النكـاح
بيناه، وألن كل نقص منع وجوب صالة اجلمعة وتقلد احلكم منع والية عقد 
النكـاح األنوثيــة، وال يكـون العبــد وليـاً علــى ابنتـه وال غريهــا، وحكـم املكاتــب 

  واملدبر واملعتق بعضه أو إىل أجل حكم العبد القن يف ذلك.
z����z����z����z����z����z����z����z����88xW
�Nذن����aEوج�d&��a�

�KxWא�+��Nذن����aEوج�d&��a�

�KxWא�+��Nذن����aEوج�d&��a�

�KxWא�+��Nذن����aEوج�d&��a�

�KxWא�+��Nذن����aEوج�d&��a�

�KxWא�+��Nذن����aEوج�d&��a�

�KxWא�+��Nذن����aEوج�d&��a�

�KxWא�+��Nذن����aEوج�d&��a�
���������Kא�+�

"أميــا عبــد  �، لقولــه )4(س لــه أن يتــزوج إال بــإذن ســيده وكــذلك األمــةولــي
ــــزوج بغــــري إذن ســــيده فهــــو عــــاهر" ، وهــــذا أبلــــغ شــــيء يف احلظــــر، وألن )5(ت

تصـــرفهما مملـــوك عليهـــا للســـيد، فلـــم يكـــن هلمـــا إتالفـــه عليـــه، وألن األمـــة إذا  
  كانت ممن جيوز للسيد وطؤها، فوطؤها حق له فليس هلا منعه منه.

��������������������������������zzzzzzzz99xوאجdא��Q0��!(Aوא�
��������PE�7�K���9א�%�
�א�+�
�وא�Q0��!(Aא�dوאجPE�7�Kx���9א�%�
�א�+�
�وא�Q0��!(Aא�dوאجPE�7�Kx���9א�%�
�א�+�
�وא�Q0��!(Aא�dوאجPE�7�Kx���9א�%�
�א�+�
�وא�Q0��!(Aא�dوאجPE�7�Kx���9א�%�
�א�+�
�وא�Q0��!(Aא�dوאجPE�7�Kx���9א�%�
�א�+�
�وא�Q0��!(Aא�dوאجPE�7�Kx���9א�%�
�א�+�
�وא�Q0��!(Aא�dوאجPE�7�Kx���9א�%�
�א�+�

يف العبد، لقوله  )6(وللسيد أن جيربمها على عقد النكاح خالفاً للشافعي
، ومل )��m�m�m�mG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��Allll)7عز وجل:

                                                           

 ).232)، الكافي: ص (2/37: التفريع: (انظر) 1(

 .51سورة المائدة، ا.ية: ) 2(

 ).2/35)، التفريع: (148-2/145: المدونة: (انظر) 3(

 ).2345() الكافي: ص: 200-199)، الرسالة: ص: (2/36)، التفريع: (153-2/145: المدونة: (انظر) 4(

)، والترمذي ف�ي النك�اح، ب�اب: م�ا 2/562) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في نكاح العبد بغير إذن سيده: (5(
 )، وقال: صحيح اzسناد. 2/194)، والحاكم: (3/419جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده: (

 ).136). اzقناع: ص: (5/41: اuم: (انظر) 6(

 .)32(سورة النور، ا.ية: ) 7(
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يشرتط  رضاهم، وألنه عقد على منفعة كاإلجارة، ونقيس العبد على األمة 
  بعلة ثبوت الرق.

z����z����z����z����z����z����z����z����10109��PEم�
��7�K9��PEم�
��7�K9��PEم�
��7�K9��PEم�
��7�K9��PEم�
��7�K9��PEم�
��7�K9��PEم�
��7�K9��PEم�
��7�K��������xW
���8�SeE�Q0��

xWא�%����8�SeE�Q0��

xWא�%����8�SeE�Q0��

xWא�%����8�SeE�Q0��

xWא�%����8�SeE�Q0��

xWא�%����8�SeE�Q0��

xWא�%����8�SeE�Q0��

xWא�%����8�SeE�Q0��
��������א�%�

؛ ألنـه )1(وال جيرب السيد على إنكاح العبد إذا طلـب ذلـك خالفـاً للشـافعي
مملـــوك كاألمـــة، وألن املقصــــد منـــه اللــــذة كاللبـــاس الطيـــب، وألنــــه عيـــب فيــــه  

  كاألمة.
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بغــري إذن ســيدمها، فــإن أذن إذا ثبــت أنــه ال جيــوز لعبــد وال أمــة أن يتزوجــا 
ســيدمها جــاز؛ ألنــه خمتــار لــرتك حقــه، فللعبــد أن يلــي نكــاح نفســه؛ ألنــه مــن 
أهــل العقــود، وإذا وكــل مـــن يــزوج األمــة جــاز؛ ألـــا ليســت مــن أهــل العقـــد 
علــى نفســها لنقصــها باألنوثيــة كــاحلرة، بــل األمــة أوىل، ألــا ناقصــة باألنوثيــة 

  .)2(والرق
z����z����z����z����z����z����z����z����1212�
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فـــإن تزوجـــا بغـــري إذن الســـيد: "فأمـــا العبـــد فـــاألمر فيـــه للســـيد، فـــإن أجـــاز 
: القيـــاس ال يصــح بوجـــه )3(نكاحــه جــاز، وإن رده انفســـخ، وقــال أبـــو الفــرج

، ودليلنـــا أن العقـــد ال ميتنـــع وقوفـــه علـــى الفســـخ، وإمنـــا )4(وهـــو قـــول الشـــافعي
 واحلـرة والعبـد وغـري ذلـك،) 5(العنـني واخلصـيميتنع وقوفه على اإلجازة كنكاح 

  فذلك نكاح العقد.

                                                           

 ).136). اzقناع: ص: (5/41: اuم: (انظر) 1(

 ).200-199ص: ( )، الرسالة:45-2/35)، التفريع: (2/162: المدونة: (انظر) 2(

عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، ك�ان إمام�اً ف�ي اللغ�ة والفق�ه ل�ه كت�اب "الح�اوي" ف�ي  أبو الفرج:) 3(
 )1/79)، شجرة النور:(2/127ھـ) (الديباج: 331مذھب مالك و"اللمع" في أصول الفقه، (ت

 ).168)، مختصر المزني ص: (44-5/43: اuم: (انظر )4(

، ولق�د س�بق ذك�ره ف�ي العن�ة، والخص�ى: زوال اuنثي�ين، (ح�دود اب�ن ) العنين: الذي m يقدر عل�ى إتي�ان النس�اء5(
 .).م168عرفة مع شرح الرصاع ص: 
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فـإذا ثبــت ذلــك، فــإن أجــازه الســيد جــاز ألنــه قطــع حقــه مــن الفســخ، وإن 
رده فسخ كما لو عقد على نفسه عقد إجارة، فإن كلـم السـيد فيـه فقـال: ال 
أجيــزه، مث قــال: مــن بعــد قــد أجزتــه: فإنــه علــى وجهــني إن أراد بقولــه أوالً ال 

جيــزه، وإين قــد فســخته فقــد بطــل، وال يلتفــت إىل قولــه مــن بعــد قــد أجزتــه أ
ال أجيـز علـى طريـق ) 1(ألن ما تقدم بطالنه ال يصح، وإن كـان قولـه مـن بعـد

اإلنكـــار واإلرهـــاب، وقصـــد الرتويـــة والفكـــر كأنـــه جييـــب بـــذلك مـــن ســـأله أن 
قبــل فــإذا ثبـت ذلــك فـإن فســخ  جييـزه مث قــال مـن بعــد قـد أجزتــه، فإنــه يصـح،

الـــدخول فـــال شـــيء للزوجـــة ألن النكـــاح الفاســـد إذا فســـخ قبـــل الـــدخول مل 
تستحق فيه بدًال، وإن كان قد دخل ا ترك هلـا مـن الصـداق ربـع دينـار ألن 
االســتمتاع ال يعــرى مــن بــدل وأقلــه مــا يكــون مهــراً وترجــع الســيد مبــا فيــه ألنــه 

علــى مـن تصــرفه حـق لـه وال حجــة هلـا ألـا هــي الـيت أتلفــت بضـعها، والعقـد 
مملوك عليه، فإن كانت موسرة أخذ منها، وإن كانـت معسـرة كـان يف ذمتهـا، 
وتتبـــع هـــي العبـــد إذا عتـــق بـــه؛ ألنـــه غرهـــا، وإن كـــان بـــني هلـــا فـــال اتبـــاع هلـــا، 
وكــذلك إن فســخه عنــد ســيده أو ســلطان، وفســخه إن فســخ بطــالق؛ ألنــه 

إذا جـاز عقـده فلـيس لـه ليس بغالـب إذا لـو أجـازه السـيد جلـاز املقـام عليـه، و 
فسخه بعد إجازته وال أن يطلق عليه، ألن صحته قد ثبتت والطالق إىل من 
ميلــك منــافع البضــع، ولــه إن طلــق أن يرجتــع وإن كــره الســيد؛ ألن الرجعــة مــن 
حقـــوق النكـــاح، ويســـتوى يف ذلـــك كلـــه تزوجيـــه بأمـــة ســـيدة أو أجنبيـــة، وإن 

قبل الـدخول أو بعـده ألن بقـاء زوجه من أمته مث باعها فهما على نكاحهما 
العبد، وليس للمبتاع أن يفسـخ العقـد  ملك السيد عليها ليس بشرط يف بقاء

                                                           

 من بعد سقطت من (ق) ومن (ر). )1(



63 

كمـــا مل يكـــن ذلـــك للســـيد األول ولكنـــه عيـــب إن رضـــي بـــه، وإال رده هـــذا 
  . )1(الكالم يف العبد
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فإنــه علــى وجهــني: إن باشــرت  فأمــا األمــة إذا تزوجــت بغــري إذن ســيدها،

فالنكاح فاسد ال يصح وال يلتفت على إجازة السيد، ألن  ،)2(العقد بنفسها
فســاده يف العقــد حلــق اهللا تعــاىل، فــإن ردت أمرهــا علــى مــن يعقــد عليهــا مــن 
الرجال ففيها روايتان: إحدامها أنه كعقدها علـى نفسـها، ألن غـري السـيد، ال 

وج بامللـك وغـريه يعقـد بالواليـة، وذلـك ال يوجـد يزوج به السيد ألن السيد يز 
جيـوز بإجـازة السـيد ويبطـل بـرده؛ ألن السـيد لـو أذن  مع امللك، واألخـرى أنـه

أذن للعبـد أن يعقـد علـى نفسـه لصـح، فكـان  هلذا العاقـد جلـاز العقـد كمـا لـو
  .)3(وقوعه من غري إذنه موقوفاً على إجازته ورده
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�، لقولــــه تعــــاىل:)5(خالفــــاً أليب حنيفـــة والشــــافعي )4(للعبـــد أن يــــنكح أربعــــا

mmmmb��a��̀ ��_��~��}��|��{����zb��a��̀ ��_��~��}��|��{����zb��a��̀ ��_��~��}��|��{����zb��a��̀ ��_��~��}��|��{����zcccc����������h����g���f��e��d��h����g���f��e��d��h����g���f��e��d��h����g���f��e��dllll )6( 
فعم، وألن كل عدد جاز للحر أن جيمع بينه جاز للعبد كاالثنتني، وألن مـن 
ـــه أن يـــنكح جـــاز أن يـــنكح أربعـــاً كـــاحلر، وألن النكـــاح طريقـــة املـــالذ  جـــاز ل

 والشهوات، فكان العبد مساوياً فيه للحر كاألكل واللباس الطيب.

  

                                                           

)، 200-199)، الرس�الة: ص: (57-2/45)، التفريع: (166-2/161: المدونة: (انظر) في جملة ھذه اuحكام 1(
 ).248-245الكافي: ص: (

 نفسھا.) في (م): على 2(

-245ص: ( )، الكافي: 200-199ص: ( )، الرسالة:57-2/45)، التفريع: (166-2/160: المدونة: (انظر) 3(
248.( 

 ).245)، الكافي: ص: (199ص: ( )، الرسالة:2/163: المدونة: (انظر) 4(

 ).5/41) اuم: (2/23مع شرح الميداني: ( -: مختصر القدوري انظر) 5(

 .)3(: سورة النساء، ا.ية) 6(
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؛ ألنـه )2(خالفـاً أليب حنيفـة والشـافعي)1(يصح عقد النكاح من غري إشـهاد
عقد من العقود فأشبه سائرها، وألنه معىن يقصد به التوثـق، فلـم يكـن شـرطاً 
يف انعقـــاد النكـــاح كـــالرهن والكفالـــة، وألن كـــل مـــن مل حيـــتج إىل حضـــوره يف 

 إجياب أو قبول مل يكن حضوره شرطاً يف عقد النكاح أصله الزوجة.

z����z����z����z����z����z����z����z����11ط*@�bد��F4�7ن�א��Kط*@�bد��F4�7ن�א��Kط*@�bد��F4�7ن�א��Kط*@�bد��F4�7ن�א��Kط*@�bد��F4�7ن�א��Kط*@�bد��F4�7ن�א��Kط*@�bد��F4�7ن�א��Kط*@�bد��F4�7ن�א��K��������x�2لS�7א�x�2لS�7א�x�2لS�7א�x�2لS�7א�x�2لS�7א�x�2لS�7א�x�2لS�7א�x�2لS�7א���������
إذا ثبت أنه ليس بشرط يف الصحة، فإنه شرط يف الكمال والفضـيلة لقولـه 

، وقـــد ثبـــت أنـــه مل يـــرد بـــذلك )3(: "ال نكـــاح إال بـــويل وشـــاهدي عـــدل"�
الصــــــحة فلــــــم يبــــــق إال نفــــــي الكمــــــال والفضــــــيلة، وألن اإلعــــــالن واإلشــــــهاد 

 )4(الصـــحابةمســـتحبان يف عقـــد النكـــاح  فاإلشـــهاد أوىل، وألن ذلـــك إمجـــاع 
  أعين أن للشهادة تأثرياً فيه.

z����z����z����z����z����z����z����z����22x8�S6ن�א�|�E�7�Kx8�S6ن�א�|�E�7�Kx8�S6ن�א�|�E�7�Kx8�S6ن�א�|�E�7�Kx8�S6ن�א�|�E�7�Kx8�S6ن�א�|�E�7�Kx8�S6ن�א�|�E�7�Kx8�S6ن�א�|�E�7�K��������

: "أعلنـــوا �، لقولـــه )5(يســـتحب اإلعـــالن يف النكـــاح واإلشـــادة بـــه ونشـــره
"، ولنهيــه عــن )7(، وروي: "أظهــروا النكــاح)6(واضــربوا عليــه بالغربــال" بالنكــاح

                                                           

)، وعن��دھم أن 229)، الك��افي ص: (196)، الرس��الة ص: (1/479دمات: (ق��)، الم2/158المدون��ة: ( انظ��ر) 1(
  اzشھاد يجب عن الدخول.

 ).5/22)،  اuم: (72: مختصر الطحاوى ص: (انظر) 2(

 ) سبق تخريج الحديث.3(

 ).2/235: الموطأ: (انظر) 4(

 )،229)، الكافي ص: (34-2/32)، التفريغ: (159-2/158المدونة: ( انظر) 5(

)، والترمذي في النكاح ب�اب: م�ا ج�اء ف�ي إع�Qن  1/611في النكاح، باب:إعQن  النكاح: ( ماجه) أخرجه ابن 6(
 )، وقال: حسن غريب.3/399النكاح: (

)، 2/183)، والح��اكم: (7/288: (والبيھق��ي–الت��ي س��بقت  –) رواي��ة: "اظھ��روا النك��اح" أخرجھ��ا اب��ن ماج��ه 7(
  وقال: صحيح اzسناد.
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من جحدها، ألن  ، وألن يف إظهاره حفظاً لألنساب واحتياطاً )1(نكاح السر
الــزوج قــد ينكــر النكــاح وتكــون املــرأة حــامًال، فــال يكــون هلــا ســبيل إىل إثباتــه 

  فيؤدي إىل إضاعة النسب، فإذا كان هناك إشهاد وإعالن مل ميكنه ذلك.
z����z����z����z����z����z����z����z����33x8�S6�2ن�א�&S����������Kא�&�א;���S&�2ن�א��Kx8�S6א�&�א;���S&�2ن�א��Kx8�S6א�&�א;���S&�2ن�א��Kx8�S6א�&�א;���S&�2ن�א��Kx8�S6א�&�א;���S&�2ن�א��Kx8�S6א�&�א;���S&�2ن�א��Kx8�S6א�&�א;���S&�2ن�א��Kx8�S6א�&�א;��

، )2(وإذا تواصــى بكتمــان النكــاح بطــل العقــد خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي
والتواصـي بكتمانـه ضـد  ،)3(: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربـال"�لقوله 

، وألن التواصــي بالكتمــان مــن ))4ــى عــن نكــاح الســر �لــذلك، وروى أنــه 
  صفة الزنا، ففي إباحة عقد النكاح معه ذريعة إىل إضاعة األنساب.

z����z����z����z����z����z����z����z����44xlq3�K(وج�d4ن���mE�b4*,א�Xذא�د�E�Kxlq3�K(وج�d4ن���mE�b4*,א�Xذא�د�E�Kxlq3�K(وج�d4ن���mE�b4*,א�Xذא�د�E�Kxlq3�K(وج�d4ن���mE�b4*,א�Xذא�د�E�Kxlq3�K(وج�d4ن���mE�b4*,א�Xذא�د�E�Kxlq3�K(وج�d4ن���mE�b4*,א�Xذא�د�E�Kxlq3�K(وج�d4ن���mE�b4*,א�Xذא�د�E�Kxlq3�K(وج�d4ن���mE�b4*,א�Xذא�د�E�K����

 االمتناع، لقوله تعـاىل: )5(تزوج من كفؤ فليس لوليهادعت املرأة إىل أن إذا 

�m�m�m�m}���|��{��z��y}���|��{��z��y}���|��{��z��y}���|��{��z��yllll)6( وألن ذلـــــــك حـــــــق للنســـــــاء علـــــــى ،
األوليــاء، كمــا أن مــنعهن مــن غــري الكفــاءة حــق علــيهن لألوليــاء فــإذا مل يكــن 
ذلـك هلـن ألجـل حـق األوليـاء، فكــذلك لـيس لألوليـاء االمتنـاع مـن حقــوقهن 

  يف إجابتهن إىل األكفاء.
z����z����z����z����z����z����z����z����55�K�K�K�K�K�K�K�Kא)&�6عא)&�6عא)&�6عא)&�6عא)&�6عא)&�6عא)&�6عא)&�6ع��������xlq3�K(�b4*,א���وd��7א�����xlq3�K(�b4*,א���وd��7א�����xlq3�K(�b4*,א���وd��7א�����xlq3�K(�b4*,א���وd��7א�����xlq3�K(�b4*,א���وd��7א�����xlq3�K(�b4*,א���وd��7א�����xlq3�K(�b4*,א���وd��7א�����xlq3�K(�b4*,א���وd��7א�������

: فإن "اشتجروا فالسلطان ويل من �فإن امتنع الويل زوجها اإلمام، لقوله 
، فجعلهـا مـع اخـتالفهم يف حكـم مـن ال ويل لـه للحـوق الضـرر )7(ال ويل له"

                                                           

 ).4/288)، قال الھيثمي: في سنده عبد هللا بن ضميرة، وھو ضعيف (مجمع الزوائد: 4/77) أخرجه أحمد: (1(

 ).5/22)، اuم: (271-171: مختصر الطحاوى ص: (انظر) 2(

 ) سبق تخريج الحديث.3(

  ) سبق تخريج الحديث تقريباً.4(
 ). 187-196)، الرسالة: ص: (2/35، التفريع: (2/141: المدونة: (رانظ) 5(

  .)323(سورة البقرة، ا.ية: ) 6(

 ) سبق تخريج الحديث.7(
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ـــا مـــع امتناعـــه، وألن ذلـــك حـــق للـــويل مـــا مل خيـــرت إبطالـــه فـــإذا اختـــار تركـــه 
  الوالية إىل اإلمام. )1(انتقلت
z����z����z����z����z����z����z����z����66xbL�qSא��KxbL�qSא��KxbL�qSא��KxbL�qSא��KxbL�qSא��KxbL�qSא��KxbL�qSא��KxbL�qSא��K��

) 3(خالفـاً أليب حنيفـة والشـافعي)2(والكفاءة املعتربة هي الدين دون النسـب

، فبني��m�m�m�mu��t��s��r����qu��t��s��r����qu��t��s��r����qu��t��s��r����q llll�)4( يف اعتبارمها للنسب، لقوله تعاىل:
: "إذا �املساواة شاملة وأن املفاضلة عند اهللا هي بالدين والتقوى، وقوله  أن

ترضون دينه وأمانته فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنـة يف األرض وفسـاد أتاكم من 
: "تنكح املرأة لـدينها �، فاعتربا الدين واألمانة دون النسب، وقوله )5(كبري"

فـأخرب عـن أغـراض النكـاح  ")6(ومجاهلا وماهلا فعليك بذات الدين تربـت يـداك
  بغري الكفاءة.فأمر بذات الدين وجعله العمدة، وقد علمنا أنه ال يأمرنا 

z����z����z����z����z����z����z����z����77xLو���Aא�W�����lq3�Uو4�X��9ذא�E�KxLو���Aא�W�����lq3�Uو4�X��9ذא�E�KxLو���Aא�W�����lq3�Uو4�X��9ذא�E�KxLو���Aא�W�����lq3�Uو4�X��9ذא�E�KxLو���Aא�W�����lq3�Uو4�X��9ذא�E�KxLو���Aא�W�����lq3�Uو4�X��9ذא�E�KxLو���Aא�W�����lq3�Uو4�X��9ذא�E�KxLو���Aא�W�����lq3�Uو4�X��9ذא�E�K��

، )7(فإن رضـيت بغـري كفـؤ وأبـاه األوليـاء مل يكـن هلـا أن تـنكح إال برضـاهم
ألن ذلــك حـــق هلـــم إذا كـــان وضـــعها نفســها يف غـــري كفـــؤ يلحـــق العـــار ـــم، 
وهلم دفع العار عن أنفسهم، وألن أصل الوالية إمنا وضعت هلـذا املعـىن، وهـو 

النساء لشهون النكاح وشدة ميلهن إليه يضعن أنفسهن يف الكفؤ وغـري  نأ
الكفـــؤ، فمـــنعهن مــــن تـــويل العقـــد بأنفســــهن، وجعـــل أمـــرهن إىل األوليــــاء يف 

                                                           

 ) انتقلت: سقطت من (م).1(

)، الك��افي، ص: 199-198)، وانظ��ر الرس��الة: ص: (163الكف��اءة: ھ��ي المماثل��ة والمقارب��ة (ح��دود اب��ن عرف��ة ص: ) 2(
)230.( 

 ).5/15)، اuم: (170مختصر الطحاوى ص: (: انظر) 3(

  .)13(سورة الحجرات، ا.ية: ) 4(

)، والترم��ذي، ب��اب: إذا ج��اءكم م��ن ترض��ون دين��ه 1/632ف��ي النك��اح، ب��اب الكف��اءة: ( ماج��هأخرج��ه اب��ن  )5(
 )، وقال: حسن غريب. 3/395فزوجوه: (

ومس�لم ف�ي الرض�اع، ب�اب: اس�تحباب نك�اح )، 6/122) أخرجه البخاري في النكاح، باب: اuكفاء في ال�دين: (6(
 ).2/1086ذات الدين: (

 ). 234-323)، الكافي: ص: (2/35)، التفريع: (144 - 2/143: المدونة: (انظر) 7(
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،" فــدل علــى أنــه )1(احلـديث: "إذا جــاءكم مــن ترضــون دينــه وأمانتــه فــانكحوه
  ال يلزمهم مع عدمه.

z����z����z����z����z����z����z����z����88�lq3�U����وאAو���xz�[3�LوאAو���xz�[3�LوאAو���xz�[3�LوאAو���xz�[3�LوאAو���xz�[3�LوאAو���xz�[3�LوאAو���xz�[3�LوאAو���E�Kxz�[3�Lذא��X��9א�dوאج���E�K�lq3�Uذא��X��9א�dوאج���E�K�lq3�Uذא��X��9א�dوאج���E�K�lq3�Uذא��X��9א�dوאج���E�K�lq3�Uذא��X��9א�dوאج���E�K�lq3�Uذא��X��9א�dوאج���E�K�lq3�Uذא��X��9א�dوאج���E�K�lq3�Uذא��X��9א�dوאج�

خالفــاً ملــن حكــى عنــه أنــه ال  )2(وإن رضــيت هــي واألوليــاء بغــري كفــؤ جــاز
،ألن احلـــق يف ذلـــك ال خيـــرج عـــن املـــرأة واألوليـــاء، فـــإذا حصـــل الرضـــا )3(جيـــوز

برتكه من مجيعهم جـاز؛ ألن أحـداً ال يعـرتض عليـه يف تـرك حقـه مـا مل يتعلـق 
  غريه. )4(بذلك إسقاط حق

z����z����z����z����z����z����z����z����99�X��9ذא�E�K�X��9ذא�E�K�X��9ذא�E�K�X��9ذא�E�K�X��9ذא�E�K�X��9ذא�E�K�X��9ذא�E�K�X��9ذא�E�Kx
�+�
xא�dوאج��+�
xא�dوאج��+�
xא�dوאج��+�
xא�dوאج��+�
xא�dوאج��+�
xא�dوאج��+�
xא�dوאج��+���א�dوאج�

ــــد املغــــرية  ــــد ابــــن القاســــم، ومل جيــــز عن ــــد جــــاز عن فــــإن رضــــيت الــــزواج بعب
، وهذا هو الصحيح؛ ألن احلرية مـن الكفـاءة والعـار يـدخل علـى )5(وسحنون

  األولياء بوضع وليتهم نفسها حتت عبد، فكان هلم منعها.
z����z����z����z����z����z����z����z����1010x8�S6א��
���Kא�&����7���3
�א��Kx8�S6א�&����7���3
�א��Kx8�S6א�&����7���3
�א��Kx8�S6א�&����7���3
�א��Kx8�S6א�&����7���3
�א��Kx8�S6א�&����7���3
�א��Kx8�S6א�&����7���3
�א��Kx8�S6א�&����7���3

ألنــه عقــد معاوضــة، فجــاز التوكيــل فيــه  ؛ )6(التوكيــل يف عقــد النكــاح جــائز
ـــه امـــرأة بعينهـــا ومســـى صـــداقها جـــاز   كســـائر عقـــود املعاوضـــات، فـــإن مســـى ل
كتوكيلــه إيــاه علــى شــراء ســلعة بعينهــا بــثمن معلــوم فيجــوز، وإن أطلــق الوكالــة 
جـــاز إذا زوجـــه مـــن يشـــبه أن تكـــون مـــن نســـائه ألن إطـــالق الوكالـــة يقتضـــي 

  .)7(ن املثلنساء املثل كما يقتضي البيع مث

                                                           

 ) سبق تخريج الحديث تقريباً.1(

 ).2/35)، التفريع: (149 - 2/147: المدونة: (انظر) 2(

 )6/480المغني: : انظر) حكى عن اzمام أحمد وسفيان بن عيينة(3(

 حق: سقطت من (ق). )4(

 ).199: الرسالة ص: (انظر) 5(

 )،2/35، التفريع: (157-2/147: المدونة: (انظر) 6(

 ) في (م): ثمن المتاع7(
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z����z����z����z����z����z����z����z����1111x��Pزوא�
�+���������b4*,ذن�אE�Kx��Pزوא�
�+���������b4*,ذن�אE�Kx��Pزوא�
�+���������b4*,ذن�אE�Kx��Pزوא�
�+���������b4*,ذن�אE�Kx��Pزوא�
�+���������b4*,ذن�אE�Kx��Pزوא�
�+���������b4*,ذن�אE�Kx��Pزوא�
�+���������b4*,ذن�אE�Kx��Pزوא�
�+���������b4*,ذن�אE�K��

جيـــوز للمـــرأة أن تـــأذن لوليهـــا يف أن يزوجهـــا، ولـــه أن خيطـــب عليهـــا، وإذا 
حضر كفؤ هلـا فهـل جيـوز لـه أن يزوجهـا منـه قبـل إعالمهـا بعينـه أم ال؟ ففيهـا 

  :)1(روايتان
بـذلك مقـام إحدامها: أن ذلك له؛ ألن تفويضها إليه رضا باجتهاده، فقام 

التعيني، واألخرى أن ذلك ليس لـه الخـتالف النسـاء يف أعيـان الرجـال، وإن 
تساووا يف الكفاءة، وعلى الروايتني معاً ليس له أن يزوجهـا مـن نفسـه إال مـن 
بعــد أن يعلمهــا فتــأذن لــه ألنــه يــتهم يف تقــدمي حظــه وحمابــاة نفســه، وألــا لــو 

ـــه أو أشـــعرته بـــه خبـــالف الغـــري، ألن ذلـــك ال ينحصـــر  أرادت ذلـــك لذكرتـــه ل
فكان إمساكها عنه داللة على أا غري راضية به وعمـن عـداه غـري دال علـى 

  ذلك.
    

                                                           

 ).235-244)، الكافى: ص: (2/35)، التفريغ: (158-2/157: المدونة: (انظر) 1(
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�Wא��
אق���Wא��
אق���Wא��
אق���Wא��
אق���Wא��
אق���Wא��
אق���Wא��
אق���Wא��
אق��)1(  

��m�m�m�m��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N، لقولـــــه عــــــز وجــــــل:)2(جيـــــوز نكــــــاح بغـــــري صــــــداق ال
U�������T��S��RU�������T��S��RU�������T��S��RU�������T��S��Rllll)3 (:وقوله��m�m�m�m�̀�_��̂�̀�_��̂�̀�_��̂�̀�_��̂llll�)4( ،

  .)5(للذي خطب املرأة: "هل معك ما تستحلها به" �وقال 
z����z����z����z����z����z����z����z����11xאق

��3A*�א��O�a�Kxאق

��3A*�א��O�a�Kxאق

��3A*�א��O�a�Kxאق

��3A*�א��O�a�Kxאق

��3A*�א��O�a�Kxאق

��3A*�א��O�a�Kxאق

��3A*�א��O�a�Kxאق

��3A*�א��O�a�K��������

 )7(خالفــاً للشــافعي، وأقلــه حمــدود عنــدنا )6(ال حــد ألكثــر الصــداق إمجاعــاً 
يف قوله: ال حد له؛ ألنه عضو حمرم تناوله حلـق اهللا تعـاىل ال يسـتباح إال مبـال 

أصله قطـع اليـد يف السـرقة، وألن املهـر  ) 8(فوجب أن يكون ذلك املال مقدرا
يف النكــــاح حــــق اهللا تعــــاىل، بــــدليل أمــــا لــــو تراضــــيا علــــى إســــقاطه مل جيــــز، 

  وحقوق اهللا تعاىل يف األموال مقدرة كالزكاة والكفارات.
z����z����z����z����z����z����z����z����22xאق
��������4�K-��א��
אق4�Kx-��א��
אق4�Kx-��א��
אق4�Kx-��א��
אق4�Kx-��א��
אق4�Kx-��א��
אق4�Kx-��א��
אق4�Kx-��א��

إذا ثبـــت أنـــه مقـــدر فتقـــديره بربـــع دينـــار مـــن الـــذهب أو ثالثـــة دراهـــم مـــن 
، خالفــــــاً أليب حنيفــــــة يف تقــــــديره بعشــــــرة )9(وي أحــــــدمهاالــــــورق، ومــــــا يســــــا

علـى مـا جيـب فيـه القطـع، وقـد ثبـت عنـدنا  )11(؛ ألن كـال منـا بنـاه)10(دراهم
                                                           

 ).2/3: وھو مھر المرأة (الفواكه الدواني: -رھافيه لغات، أكثرھا فتح الصاد والثانية كس-) الصداق 1(

، 196)، الرس�الة: ص: 21/37)، وم�ا بع�دھا، التفري�ع: (2/170: المدون�ة: (انظ�ر) في جملة أحك�ام الص�داق 2(
 . 249الكافى: ص: 

    .24سورة النساء، ا.ية: ) 3(

     .24سورة النساء، ا.ية: ) 4(
)، ومس���لم ف���ي النك���اح، ب���اب: الص���داق: 6/134لطان ول���ي: () أخرج���ه البخ���اري ف���ي النك���اح، ب���اب: الس���5(

 ).2/526)، مالك: (20/1041(

 .)6/681)، المغني: (6/156للنووي: ( –: شرح مسلم انظر )6(

 ).141-140)، اzقناع ص: (59-5/58: اuم (انظر) 7(

  ) في (م): لذلك المال مقدراً.8(
 ) في (م): حدھما.9(

 ).3/14)، ومختصر القدوري مع شرح الميداني: (184: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 10(

 ) في (ق): بناؤه.11(
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أن أقـل مـا يقطـع فيـه اليـد ربـع دينـار مـن الـذهب ) 1(مبا نبينـه يف كتـاب القطـع
  أو ثالثة دراهم من الورق، فيجب كون ذلك أقل املهور.

z����z����z����z����z����z����z����z����33אق
����)E�K��������x!+q6(x!+q6(x!+q6(x!+q6(x!+q6(x!+q6(x!+q6(x!+q6ذא��3ن�א��
אقE�Kذא��3ن�א��
אقE�Kذא��3ن�א��
אقE�Kذא��3ن�א��
אقE�Kذא��3ن�א��
אقE�Kذא��3ن�א��
אقE�Kذא��3ن�א��
אقE�Kذא��3ن�א��

أن يكون الصداق أعياناً متملكـة، ويكـره أن يكـون منفعـة مـن ) 2(يستحب
 )3(املنــــافع الــــيت تتملــــك باإلجــــارة لالخــــتالف يف جــــوازه، وإن عقــــد بــــه جــــاز

ـــه تعـــاىل:)4(خالفـــاً ملـــن منعـــه ��©����m�m�m�m��®����¬�����«��ª، لقول �̈�����§��®����¬�����«��ª��©�� �̈�����§��®����¬�����«��ª��©�� �̈�����§��®����¬�����«��ª��©�� �̈�����§
³��²��±�����°��¯³��²��±�����°��¯³��²��±�����°��¯³��²��±�����°��¯llll�)5(،  املبيعـــات، وألنـــه أحـــد نـــوعى األعـــواض يف

  فجاز عقد النكاح به كاألعيان، ألن املنافع يف معىن املال.
z����z����z����z����z����z����z����z����44xًא*��������a��2���Kز�4ن��a��Sن�)�*ًא���a��2���Kxز�4ن��a��Sن�)�*ًא���a��2���Kxز�4ن��a��Sن�)�*ًא���a��2���Kxز�4ن��a��Sن�)�*ًא���a��2���Kxز�4ن��a��Sن�)�*ًא���a��2���Kxز�4ن��a��Sن�)�*ًא���a��2���Kxز�4ن��a��Sن�)�*ًא���a��2���Kxز�4ن��a��Sن�)

أن ميلــك كــاخلمر واخلنزيــر، وال  )6(ال جيــوز أن يكــون املهــر حمرمــاً ال يصــلح
غـــرراً كالعبـــد اآلبـــق واجلمـــل الشـــارد واجلنـــني يف بطـــن أمـــه والثمـــرة الـــيت مل يبـــد 
صــالحها علــى التبقيــة ومــا أشــبه ذلــك، وال خــالف يف منــع ابتــداء العقــد بــه، 
فإن وقعت ففيه روايتـان: إحـدامها فسـاد العقـد وفسـخه قبـل الـدخول وبعـده، 

، وعنـد )7(دخول ويثبـت بعـده وجيـب صـداق املثـلواألخـرى أن يفسـخ قبـل الـ
: أن العقد صحيح ال يفسـد بفسـاد املهـر، وجيـب فيـه )8(أيب حنيفة والشافعي

����صــــداق املثــــل وال يفســــخ، فــــإذا قلنــــا: إن العقــــد فاســــد فوجهــــه قولــــه تعــــاىل:

mmmmU����T��S��R��Q��P��O��NU����T��S��R��Q��P��O��NU����T��S��R��Q��P��O��NU����T��S��R��Q��P��O��Nllll)9(،  فعلــق اإلحــالل بشــرط
                                                           

 .سيأتي في السرقة ) 1(

 ) في (م): يجب.2(

 )249)، الكافى: ص: (2/37)، التفريع: (171-2/170: المدونة: (انظر) 3(

)4) ًmنھ��ا ليس��ت م��اu ،ًتك��ون ص��داقا m المغن��ي: 3/1429ب��دائع الص��نائع:  انظ��ر) ق��ال أب��و حنيف��ة: من��افع الح��ر ،
6/682.( 

  .)27(سورة القصص، ا.ية: ) 5(
 ) في (م): يصح.6(

 ).249)، الكافي: ص: (41-2/37)، التفريع: (2/170: المدونة: (انظر) في جملة ھذه اuحكام 7(

 ).57-5/47)، اuم: (187-186: مختصر الطحاوى ص: (انظر) 8(

 .)24(سورة النساء، ا.ية: ) 9(
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، وألنـه عقـد معاوضـة فوجـب )1(ليس مبـال لنـااالبتغاء باملال، واخلمر واخلنزير 
أن يفســـد بفســـاد العـــوض كـــالبيع، وألن املقصـــود بـــه إذا كـــان فاســـداً وجـــب 

  فساد العقد أصله نكاح الشغار.
: أن عقــد النكــاح مفــارق لعقــد البيــع يف موضــعه، ألن )2(ووجــه التصــحيح

واملكايسة، سائر عقود املعاوضات العوض مقصود منها؛ ألن طريقها املغابنة 
ولــيس كــذلك النكــاح، ألنــه مبــين علــى املواصــلة واملكارمــة دون العـــوض، أال 
ترى أما إذا عقدا من غري تسـمية صـداق، فـإن العقـد جـائز ولـو سـكتا عـن 
ذكــر العــوض يف البيــع واإلجــارة مل يصــح العقــد، ويفــارق نكــاح الشــغار ألنــه 

  يفسد لكونه املقصود به خبالف مسألتنا.
z����z����z����z����z����z����z����z����55�7�K�7�K�7�K�7�K�7�K�7�K�7�K�7�K/eE�z��(-�ل����و��/eE�z��(-�ل����و��/eE�z��(-�ل����و��/eE�z��(-�ل����و��/eE�z��(-�ل����و��/eE�z��(-�ل����و��/eE�z��(-�ل����و��/eE�z��(-�ل����و����������xل��
�����q%{�-���א�
��لx�q%{�-���א�
��لx�q%{�-���א�
��لx�q%{�-���א�
��لx�q%{�-���א�
��لx�q%{�-���א�
��لx�q%{�-���א�
��لx�q%{�-���א�

إذا ثبـت مـا ذكرنـاه فقـد اختلـف أصـحابنا يف تأويـل قـول مالـك إنـه يفسـخ 
قبل الدخول: فمنهم من محله على اإلجياب تغليظـاً وعقوبـة هلمـا؛ لـئال يعـودا 
إىل مثــــل ذلــــك، ومــــنهم مــــن محلــــه علــــى االســــتحباب احتياطــــاً وخروجــــاً مــــن 

يفسخ ألن الصداق قد وجب فال يؤخذ املعىن  اخلالف، فإن وقع الدخول مل
  الذي ألجله يفسخ قبل الدخول.

z����z����z����z����z����z����z����z����66xc2�9د�Q0��b4*(وج�אd��K2���Kxc2�9د�Q0��b4*(وج�אd��K2���Kxc2�9د�Q0��b4*(وج�אd��K2���Kxc2�9د�Q0��b4*(وج�אd��K2���Kxc2�9د�Q0��b4*(وج�אd��K2���Kxc2�9د�Q0��b4*(وج�אd��K2���Kxc2�9د�Q0��b4*(وج�אd��K2���Kxc2�9د�Q0��b4*(وج�אd��K2���K����

: فعنــــد ابــــن القاســــم، ال )3(إذا تزوجهــــا علــــى درمهــــني، فــــاختلف أصــــحابنا
مل  يفســخ النكــاح وجيــرب علــى أن يكّمــل الثالثــة دراهــم وميضــى، أو يفســخ إن

  املهر. )4(أكمل يرض، وعند غريه يفسخ وإن

                                                           

 (ق).) لنا: سقطت من 1(

 ) في (م): الصحيح.2(

 .250)، الكافى: ص: 2/38)، التفريع: (2/173: المدونة: (انظر) 3(

 ) في (م): كمل.4(
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فوجــه قــول ابــن القاســم: إن املهــر لــيس بفاســد يف عينــه، وإمنــا منــع العقــد 
لقصور عن املقدار املعترب فيـه، ففـارق اخلمـر واخلنزيـر، ووجـه الفسـخ أنـه عقـد 

  به كاخلمر واخلنزير. )1(مبا ال يستباح البضع
z����z����z����z����z����z����z����z����77xل��
�د��K(�L�@�5א��
אق�-���א���]&Nא�Kxل��
�د��K(�L�@�5א��
אق�-���א���]&Nא�Kxل��
�د��K(�L�@�5א��
אق�-���א���]&Nא�Kxل��
�د��K(�L�@�5א��
אق�-���א���]&Nא�Kxل��
�د��K(�L�@�5א��
אق�-���א���]&Nא�Kxل��
�د��K(�L�@�5א��
אق�-���א���]&Nא�Kxل��
�د��K(�L�@�5א��
אق�-���א���]&Nא�Kxل��
�د��K(�L�@�5א��
אق�-���א���]&Nא�K����

، وأقلـه ربـع )2(يتزوج أن يدفع شيئاً من الصداق قبـل الـدخوليستحب ملن 
، وألن )3(فعل ذلك ملا زوج فاطمة من علّـي رضـي اهللا عنهمـا �دينار؛ ألنه 

العـوض يف النكـاح متأكـد مـن األعـواض يف سـائر العقـود حلرمـة البضـع، وألن 
ل الرتاضى بإسقاطه غـري جـائز فوجـب تأكيـده عليهـا يف التسـليم، وإن مل يفعـ

  جاز؛ ألن تأخري القبض ال خيرجه عن الوجوب.
وإمنـا اسـتحببنا أن يكــون أقـل مـا يقــدم أقـل مـا يســتباح بـه الفـرج ليكــون يف 
معىن من يقدم علـى فـرج قـد ملـك اسـتباحته ملكـاً منربمـاً، ألنـه لـو اقتصـر يف 

  املهر على ذلك القدر جلاز.
z����z����z����z����z����z����z����z����88xل��
������K%{�א��8�S6-���א�
��ل��Kx%{�א��8�S6-���א�
��ل��Kx%{�א��8�S6-���א�
��ل��Kx%{�א��8�S6-���א�
��ل��Kx%{�א��8�S6-���א�
��ل��Kx%{�א��8�S6-���א�
��ل��Kx%{�א��8�S6-���א�
��ل��Kx%{�א��8�S6-���א�

الدخول تنفرد به املرأة فال صداق هلا معه، مـن ذلـك كل فسخ يكون قبل 
األمــة تعتــق حتــت العبــد قبــل الــدخول فتختــار نفســها، ولــذلك لــو ارتــدت أو  
كانــت أمــة فباعهــا ســيدها مــن زوجهــا أو العنهــا فالتعنــت، ويفــارق ذلــك أن 
ختتـــار نفســـها بتمليكـــه أو ختيـــريه فيجـــب هلـــا نصـــف الصـــداق ألن الـــزوج هـــو 

الفرقــة، وكـذلك لـو أعســر بالصـداق قبــل  )4(مليكــه إياهـابت السـبب يف الفسـخ

                                                           

 ) في (ق): الفرج.1(

 ).196)، الرسالة: ص: (39-2/38)، التفريع: (2/170: المدونة: (انظر) 2(

والب�زار ورج�ال الطبران�ي رج�ال )، وأب�و يعل�ى، والطبران�ي ف�ي اuوس�ط والكبي�ر 2/252) أخرجه البيھقي: (3(
 ).4/286مجمع الزوائد:  انظرالصحيح (

 ) في (م): بتمليكھا إياه.4(
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الدخول أو جن فطلق عليه فلها نصف الصداق، ألن ذلك من جهته فكان  
  . )1(كمن خيـَرها

واألصل يف هذا الباب أن املـرأة متلـك الصـداق بالعقـد والتسـمية ملكـأً غـري 
قلنـا:  )3(ولذلك، )2(مستقر، وإمنا يستقر باملوت أو بالدخول خالفاً للشافعى

إنه لو منى يف يدها أو نقص مث طلقها كان النمـاء بينهمـا والنقصـان عليهمـا، 
ولــــو تزوجهــــا علــــى شــــيء بعينــــه فتلــــف يف يديــــه أو يف يــــدها مث طلقهــــا قبــــل 
الــدخول ــا فــال شــيء لــه عليهــا إذا كــان تلفــه بغــري صــنعها، ودليلنــا: أنــه لــو  

عـد اسـتقراره، وال أن يطـرأ عليـه كان ملكها قد استقر عليه مل جيـز أن يبطـل ب
وقـد ثبـت أـا لـو ارتـدت أو اختـارت نفسـها بـالعتق  ما يبطله كما لـو دخـل،

لـــو طلقـــت قبـــل الـــدخول مللكـــت  )4(قبـــل الـــدخول مل تســـتحق شـــيئاً، أصـــله
النصف دون اجلميع، فدل ذلك على أن ملكها لـه غـري مسـتقر، وأنـه يسـتقر 

  بالدخول أو املوت.
z����z����z����z����z����z����z����z����99�'?@ذא�אE�K�'?@ذא�אE�K�'?@ذא�אE�K�'?@ذא�אE�K�'?@ذא�אE�K�'?@ذא�אE�K�'?@ذא�אE�K�'?@ذא�אE�KX�0k�$C���&]0�(�K(��ًh�@אق�
����X�0k�$C���&]0�(�K(��ًh�@אق�
����X�0k�$C���&]0�(�K(��ًh�@אق�
����X�0k�$C���&]0�(�K(��ًh�@אق�
����X�0k�$C���&]0�(�K(��ًh�@אق�
����X�0k�$C���&]0�(�K(��ًh�@אق�
����X�0k�$C���&]0�(�K(��ًh�@אق�
����X�0k�$C���&]0�(�K(��ًh�@אق�
��������������������xل��
��-���א�
��لx-���א�
��لx-���א�
��لx-���א�
��لx-���א�
��لx-���א�
��لx-���א�
��لx-���א�

إذا قبضت الصداق فاشرتت به شيئاً من مصلحتها أو مصـلحة زوجهـا ممـا 
ــــل  ــــه لزوجهــــا مث طلقــــت قب ــــأن تتجهــــز املــــرأة ب جــــرى العــــرف يف موضــــعهما ب
الدخول، فله نصف ما ابتاعته وال يلزمها أن تغرم له نصفه عينـاً، فلـو طالبهـا 

فأرادت هي أن تتمسك به وتعطيه مثل نصف مـا أعطاهـا بنصف ما ابتاعته 
عيناً مل يكن هلا ذلك إال برضاه، فإن كان الذي اشـرتت بـه شـيئاً ختـتص هـى 

، وعنـد أيب )5(مبنفعته، فـإن عليهـا أن تغـرم لـه نصـف العـني الـذي أخـذت منـه
أن تغرم لـه نصـف العـني الـذي أخـذت منـه علـى كـل  حنيفة والشافعي يلزمها

                                                           

 ).253-251) الكافي ص: (202)، الرسالة ص: (43-2/39)، التفريع: (178-2/174المدونة: ( انظر) 1(

 )5/60اuم:  انظر) وقال الشافعي: إذا سمى فإنه تملكه بمجرد العقد ملكاً مستقراً (2(

 ) في (م): كذلك.3(

)4.ًQفي (م)، و(ر) أص ( 

 ).252)، الكافى: ص: (2/41)، التفريع: (179-2/177: المدونة: (انظر) 5(



74 

للرجــل، وأنــه  )2(ليلنــا أن العــرف إذا كــان جاريــاً بــأن املــرأة تتجهــز، ود)1(وجــه
يلـــتمس ذلـــك وعليـــه مضـــت عـــادة أهـــل بلـــدهم وجـــب مـــىت فعلتـــه أن يكـــون 
عليها نصاب ما اشرتته؛ ألنه على ذلك دخل فكأا قد فعلته بأمره ألنه قـد 
 علم أا تصرفه فيه، فإذا كان العرف جارياً بذلك صار كأنه صرح فقال: قد

أذنت لك أن تشرتي بصـداقك جهـازاً، فـإذا طلقهـا قبـل الـدخول مل يكـن لـه 
  إال نصف ما اشرتته به.

، )��m�m�m�mh���g���f��eh���g���f��eh���g���f��eh���g���f��ellll)3ودليلنــا علــى وجــوب مــا ذكرنــاه قولــه تعــاىل:
أخــذ صــداق فاطمــة رضــي اهللا عنهــا فصــرفه يف جهازهــا مــن طيــب  �وألنــه 

وفعلــه علــى الوجــوب، وألن عليــاً  )4(وفــراش ووســادتني علــى مــا روي يف اخلــرب
إليـــه فيهـــا: قضـــى علـــى األب بوجـــوب  )5(حكـــم بـــذلك يف قضـــية ارتفـــع �

 )6(جتهيــز ابنتـــه، وقــال للـــزوج ملــا طلـــق ودفـــع نصــف مـــا دفعــه وقـــال: أعطيـــت
، ومل خيـــالف عليـــه )7(دراهـــم وآخـــذ صـــوفا وخرقـــاً فقـــال: أنـــت أضـــعت مالـــك

، أو )8(اء عقـــار للتجـــارةأحـــدا، فأمـــا إذا صـــرفته يف شـــيء ختـــتص بـــه مثـــل شـــر 
نصفه عيناً؛ ألا انفردت مبنفعته دونه؛ ألنـه  )9(جتارة أو غري ذلك، فإا تغرم

  به ديناً. )10(مل يدخل على ذلك، فكان كما لو قضت
��������
��������

                                                           

 ).62-5/61)،  اuم: (188: مختصر الطحاوى ص: (انظر) 1(

 ) في (ق): تجھز.2(

 .199سورة اuعراف، ا.ية: ) 3(

 ) سبق تخريج الحديث.4(

 ) في (م): ارتفعت.5(

 ) في (م): أعطى.6(

 )2/753) أخرجه اzمام مالك مختصراً: (7(

 ) للتجارة: سقطت من (م).8(

  ) في (م): تصرف.9(
 ) في (م): قبضت.10(
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z����z����z����z����z����z����z����z����1010x��,אق�א
;�7�Kx��,אق�א
;�7�Kx��,אق�א
;�7�Kx��,אق�א
;�7�Kx��,אق�א
;�7�Kx��,אق�א
;�7�Kx��,אق�א
;�7�Kx��,אق�א
;�7�K��

صــــداق املثــــل: يراعــــي فيــــه حاهلــــا يف مجاهلــــا ويســــارها وأبوــــا وأقراــــا ممــــن 
خالفـاً ) 1(وجرياـا كـن مـن عصـبتها أو مـن غـري عصـبتهايشبهها مـن عشـريا 

ــــر )2( للشــــافعي يف مراعاتــــه العصــــبة ؛ ألن صــــداق املثــــل خيتلــــف، ويقــــل ويكث
بـــاختالف مـــا ذكرنـــاه يف النســـاء مـــن اجلمـــال واملـــال والشـــرف، يـــدل عليـــه أن 
اإلنســان يرغــب يف مجــال املــرأة فيبــذل مــن الصــداق أكثــر ممــا يبذلــه للــيت هــي 

اليت هلا مال الرتفاقـه مباهلـا وانتفاعـه بـه فيبـذل ) 3(مال، وكذلك يفدوا يف اجل
هلــا أكثــر ممــا يبــذل للفقــرية، فــإذا ثبــت ذلــك وجــب أن يكــون هــذا هــو املعتــرب 

"تــنكح املــرأة  �قولــه: ب) 4(دون نســاء العصــبات، فــإن مل يســلموا دللنــا عليــه
فــأخرب أن الغــرض ) 5(لــدينها ومجاهلــا وماهلــا فعليــك بــذات الــدين تربــت يــداك"

الذي يقصد من املـرأة وعليـه يبـذل الصـداق هـو هـذه األشـياء، فـدل علـى أن 
غريهــــا، وألن نســــاء العصــــبة قــــد ختتلــــف أحــــواهلن وحاهلــــا  االعتبــــار ــــا دون

فيختلف الصداق باختالف ذلـك حبسـب قلـة الرغبـة وكثرـا، فكـان االعتبـار 
  به دون ما ال يؤثر فيه.  

z����z����z����z����z����z����z����z����1111א�X��9ذא�E�Kא�X��9ذא�E�Kא�X��9ذא�E�Kא�X��9ذא�E�Kא�X��9ذא�E�Kא�X��9ذא�E�Kא�X��9ذא�E�Kא�X��9ذא�E�Kx��,אق�א
;�K(��-���b4*,x��,אق�א
;�K(��-���b4*,x��,אق�א
;�K(��-���b4*,x��,אق�א
;�K(��-���b4*,x��,אق�א
;�K(��-���b4*,x��,אق�א
;�K(��-���b4*,x��,אق�א
;�K(��-���b4*,x��,אق�א
;�K(��-���b4*,��

إذا رضــيت املــرأة بأقــل مــن صــداق مثلهــا وهــي ثيــب ال حجــر عليهــا جــاز، 
ومل يكن للويل االمتناع من إنكاحها وال اعرتاض بالفسخ إن كـان ّزوجهـا ويل 

، ألن كــل )7(، خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه: إن مهــر املثــل مــن الكفــاءة)6(غــريه
مـــن مل يكـــن لـــه االعـــرتاض عليهـــا يف جـــنس املهـــر مل يكـــن لـــه االعـــرتاض يف 

                                                           

 ).250)، الكافى: ص: (1/476)، المقدمات: (182-2/181: المدونة: (انظر) 1(

 ).182) مختصر المزني ص: (72-5/71اuم: ( انظر) 2(

 ) في: سقطت من (ق)3(

 ) في (ق) فإن لم يسلموه دليلنا.4(

 ) سبق تخريج الحديث.5(

 )1/476)، المقدمات: (251-250)، الكافى: ص: (2/50: التفريع: (انظر) 6(

 ).14-3/13)، مختصر القدوري  مع شرح الميداني: (184: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 7(
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مبلغــه، أصــله ابــن األخ مــع وجــود األخ ، وألــا حــرة رشــيدة هلــا التصــرف يف 
فواجــب أن ال اعــرتاض عليهــا يف ماهلــا أصــله إذا أجــرت نفســها  بــدل منافعهــا

  للخدمة بأقل من أجرة مثلها.
z����z����z����z����z����z����z����z����1212x9��F�8א��Se�Kx9��F�8א��Se�Kx9��F�8א��Se�Kx9��F�8א��Se�Kx9��F�8א��Se�Kx9��F�8א��Se�Kx9��F�8א��Se�Kx9��F�8א��Se�K��

وصـــــورته: أن يقـــــول: زوجـــــين ابنتـــــك علـــــى أن  )2(باطـــــل )1(اح الشـــــغارنكـــــ
أزوجك ابنيت، فيجعل بضع كل واحـدة مهـراً لألخـرى مـن غـري أن يـذكر مهـراً 
ســواه، فهــذا باطــل يفســخ قبــل الــدخول وبعــده، وال يصــح بوجــه يف املماليــك 
وال األحرار حنو قوله: زوجين أمتك على أن أزوجك أميت علـى أن ال صـداق 

نــا، فهـــو كقولــه يف احلرائـــر: زوجــين ابنتـــك علــى أن أزوجـــك ابنــيت وال مهـــر بين
يف اجلميــع، خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه: إنــه  )3(بينهمــا يف أن العقــد مفســوخ
ـــى عـــن نكـــاح  �، ملـــا رواه ابـــن عمـــر: أنـــه )4(يصـــح ويلزمـــه فيـــه مهـــر املثـــل

 )5(الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ويزوجه اآلخر ابنته وال مهر بينهما"
فهــو غايــة املــراد، وإن كــان مــن الصــحايب فهــو  �فــإن كــان هــذا التفســري منــه 

أوىل من تفسري غـريه، وألنـه ملـك بضـع ابنتـه لشخصـني الرجـل وابنتـه، وذلـك 
ن ملكاً للمنكوحة فصار كما لو جيب أن يكو  يوجب فساد العقد؛ ألن املهر

قـــال لـــرجلني: زوجـــت ابنـــيت لكـــل منكمـــا، وألنـــه عقـــد جعـــل فيـــه املعقـــود لـــه 
معقودا به فلم يصح أصله إذا قال لعبده زوجتك ابنيت على أن تكـون رقبتـك 
مهــراَ، وألنــه عقــد شــرط فيــه املعقــود بــه لغــري املعقــود لــه فلــم يصــح، أصــله إذا 

  كون ملكاً لزيد. قال: بعتك عبدي هذا على أن ي
                                                           

)، وف�ي اmص�طQح: ھ�و خل�و البض�ع م�ن 3/700رفع رجلي�ه ليب�ول (الص�حاح:  ) الشغار: من شغر الكلب إذا1(
  .)175الصداق (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 

 ).237)، الكافي ص: (197)، الرسالة (2/48)، التفريع (140-2/139المدونة: ( انظر) 2(

 ) في (م): فاسد.3(

 ).3/18)، مختصر القدوري  مع شرح الميداني: (181: مختصر الطحاوي (ص: انظر )4(

)، ومسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطQن�ه 6/126) أخرجه البخاري في النكاح، باب: الشغار: (5(
)2/1034.( 
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z����z����z����z����z����z����z����z����1313x9��F�8א��Se�7��2�
OAًא��4��2و�*�(�Qذא��E�Kx9��F�8א��Se�7��2�
OAًא��4��2و�*�(�Qذא��E�Kx9��F�8א��Se�7��2�
OAًא��4��2و�*�(�Qذא��E�Kx9��F�8א��Se�7��2�
OAًא��4��2و�*�(�Qذא��E�Kx9��F�8א��Se�7��2�
OAًא��4��2و�*�(�Qذא��E�Kx9��F�8א��Se�7��2�
OAًא��4��2و�*�(�Qذא��E�Kx9��F�8א��Se�7��2�
OAًא��4��2و�*�(�Qذא��E�Kx9��F�8א��Se�7��2�
OAًא��4��2و�*�(�Qذא��E�K��

فــإن مســى مــع ذلــك مهــراً هلمــا أو ألحــدمها صــح النكــاح يف الــيت مســى هلــا 
املهـر، ووجــب صــداق املثــل؛ ألنــه مل يعقــد علــى مــا ال يصــح أن يكــون مهــراً، 

ب فســـاده وإمنـــا ضـــم إىل املهـــر مـــا ال يصـــح أن يكـــون عوضـــاً يف العقـــد فوجـــ
  والرجوع إىل صداق املثل.

z����z����z����z����z����z����z����z����1414x!+&,�8א�Se�7�Kx!+&,�8א�Se�7�Kx!+&,�8א�Se�7�Kx!+&,�8א�Se�7�Kx!+&,�8א�Se�7�Kx!+&,�8א�Se�7�Kx!+&,�8א�Se�7�Kx!+&,�8א�Se�7�K��

، )3(العقــد املؤقــت بأجــل" خالفــاً للمبتدعــة" وهــو :)2(باطــل )1(نكــاح املتعــة
، ويف حـــديث الربيـــع بـــن )5(، وقيـــل: يـــوم حنـــني)4(عنـــه يـــوم خيـــرب  �لنهيـــه 
، وألنــــه عقــــد )7(قــــال: "أال إن اهللا حرمهــــا" �عــــن أبيــــه عــــن النــــيب  )6(ســــربة

معاوضة مؤبدة فلم يصح مؤقتاً أصله البيع، وألن خصـائص النكـاح ال تثبـت 
فيـــه مثـــل الظهـــار والطـــالق والتـــوارث فلـــو كـــان صـــحيحاً لتعلقـــت بـــه كســـائر 
األنكحــة الصــحيحة، وألنــه يقــف الــوطء علــى مــدة مقــدرة كمــا لــو اســتأجر 

  امرأة ليطئها شهراً.
z����z����z����z����z����z����z����z����15153*م�א�
��!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K3*م�א�
��!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K3*م�א�
��!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K3*م�א�
��!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K3*م�א�
��!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K3*م�א�
��!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K3*م�א�
��!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K3*م�א�
��!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�Kxن�xن�xن�xن�xن�xن�xن�xن���

، فأمـا )8(اخلطبة على خطبة الغري هلا حالتان: حـال جتـوز فيهـا، وحـال متنـع
له وتركن إليه، بل ابتـدأ اخلطبـة أو وعـد وعـداً  )9(حال اجلواز فهي إذا مل تنعم

معلقــاً مــن غــري إجابــة وال ركــون، فجــاء غــريه فخطــب، فــإن هــذا ال مينــع؛ ألن 
                                                           

اسم التمتع وھ�و أن يش�ارط الم�رأة ش�رطاً عل�ى ش�يء إل�ى أج�ل معل�وم ويعطيھ�ا ذل�ك فيس�تحل ب�ذلك المتعة:  )1(
 ).562منير ص فرجھا ثم يخلي سبيلھا من غير تزويج وm طQق (المصباح ال

 ).238، الكافي ص: (197)، الرسالة 2/48)، التفريع: (160 -2/159المدونة: ( انظر) 2(

 ) قوله: المبتدعة يريد بذلك الشيعة اzمامية.3(

)، ومسلم ف�ي النك�اح، ب�اب: نك�اح المتع�ة 6/129) أخرجه البخاري في النكاح، باب: النھي عن نكاح المتعة: (4(
)2/1027.( 

 ).4/264الطبراني وابن حبان وصححه (مجمع الزوائد:  ) أخرجه5(

 ).206) الربيع بن سبرة: بن معبد الجھني، المدني، ثقة من الثالثة (تقريب التھذيب ص: 6(

 ).2/1026) أخرجه مسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة: (7(

 ).230)، الكافي: ص: (197)، الرسالة: ص: (2/523: الموطأ: (انظر) 8(

 أن تجاوب بنعم. ) أي9(
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روســلت أو كلمــت لشــق النــاس لــو منعــوا مــن أن خيطبــوا مــن قــد خطبــت أو 
عليهم وضاق وأدى إىل أن ال خيطـب أحـداً امـرأة إال بعـد أن يسـأل ويبحـث 

ابتدأ خطبتها، ويف ذلك من الضيق واحلرج ما يوضع عن  هل راسلها غريه أو
، )1(الناس وال يؤخذون بـه، ومبثلـه وردت السـنة يف حـديث فاطمـة بنـت قـيس

خطباهــا فقــال رســول  )3(اويــةومع )2(أعلمتــه أن أبــا جهــم �ملــا جــاءت النــيب 
: "أما أبو جهم فـال يضـع عصـاه مـن عاتقـه، وأمـا معاويـة فصـعلوك ال �اهللا 

، فلــم ينكــر اجتماعهمــا عليهــا يف )4(مــال لــه، ولكــن انكحــي أســامة بــن زيــد"
ملـــا  -�-اخلطبـــة وخطـــب عليهـــا آلخـــر، مثلـــه حـــديث عمـــر بـــن اخلطـــاب 

 خطبهـا لنفسـه معهـم فقالـت وغـريه، مث )5(خطب امرأة البنـه عبـد اهللا وملـروان
، )6(املرأة: أجاد أمري املؤمنني أم هازل؟ قال: بل جاد، فقالت: قـد أنكحـت"

جهتهــا إنعــام لواحــد  فاســتجاز عمــر لنفســه أن خيطبهــا معهــم ملــا مل يكــن مــن
  منهم، وال إجابة وال ركون وال وعد لتقرير، فدل على ما قلناه.

z����z����z����z����z����z����z����z����1616!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K!��O�7�!�Yoא�Q0��!�Yo�7א�K��������xא�*�3نxא�*�3نxא�*�3نxא�*�3نxא�*�3نxא�*�3نxא�*�3نxא�*�3ن��

األمــر  )7(احلالــة الثانيــة: أن تــنعم املــرأة وجتيــب وتــركن إىل اخلاطــب ويتمهــد
بينهمــا ويشــرتط كــل واحــد منهمــا علــى اآلخــر مــا يريــده ومل يبــق إال العقــد أو 
قريــب منــه، فهــذه احلــال الــيت مينــع فيهــا أن خيطــب الغــري علــى خطبــة مــن قــد 

، فمىت خطب وعقد له عليه فالعقد غري صـحيح ويفسـخ علـى  )8(انتهى إليها
                                                           

) فاطم��ة بن��ت ق��يس: بن��ت خال��د الفھري��ة، أخ��ت الض��حاك، ص��حابية مش��ھورة، وكان��ت م��ن المھ��اجرات اuول، 1(
 ).751وعاشت إلى خQفة معاوية (تقريب التھذيب ص: 

 )2/556بن حذيفة، القرشي، العدوى، كان عQمة بالنسب، من مسلمة الفتح (سير أعQم النبQء:  أبو جھم) 2(

: ص�خر ب��ن ح�رب ب�ن أمي�ة اuم�وي أب�و عب��د ال�رحمن، الخليف�ة، ص�حابي أس�لم قب��ل عاوي�ة ب�ن أب�ي س�فيانم) 3(
 ).537الفتح، وكتب الوحي، مات في رجب سنة ستين (تقريب التھذيب ص: 

 ).3/1114) أخرجه مسلم في الطQق، باب: المطلقة ثQثا m يفقه بھا: (4(

ة، أبو عبد الملك اuموي الم�دني، ول�ي الخQف�ة ف�ي آخ�ر س�نة أرب�ع : بن أبي العاص بن أميمروان بن الحكم) 5(
 ).525ھـ (تقريب التھذيب ص: 105وستين، مات سنة 

 ).6/605)، المغني: (8/257البداية والنھاية:  انظر) عزاء ابن كثير إلى ابن عساكر (6(

 ) في (ق): يتمادى.7(

 في (ق): إليه. )8(
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، وملــــن ذهــــب إىل )2(خالفــــاً أليب حنيفــــة والشــــافعي )1(الظــــاهر مــــن املــــذهب
، )4(أن خيطــب اإلنســان علــى خطبــة أخيــه �، لنهيــه )3(أصــحابنا خالفــه مــن

والنهــى يقتضـــى الفســـاد، وألن هـــذا ذريعــة إىل اإلفســـاد علـــى النـــاس وإدخـــال 
ألنه ال يشاء أحد أن يفسد على غريه ويؤذيه إال تركه خيطـب األذى عليهم، 

ويبعــث وجيتهــد حــىت إال مل يبــق إال الفــراغ جــاء فأفســد عليــه، فوجــب حســم 
البــاب بإبطــال مــا أدى إىل هــذا مــن الفعــل لريتــدع مــن يفعــل ذلــك علــى أال 

  وغريه. )5(يعود ملثله كما وجب مثله يف التلقي
z����z����z����z����z����z����z����z����1717��
אق��;�Q0��8�S6א��K��
אق��;�Q0��8�S6א��K��
אق��;�Q0��8�S6א��K��
אق��;�Q0��8�S6א��K��
אق��;�Q0��8�S6א��K��
אق��;�Q0��8�S6א��K��
אق��;�Q0��8�S6א��K��
אق��;�Q0��8�S6א��Kxلxلxلxلxلxلxلxل��

جيــوز النكــاح علــى عبــد مطلــق أو وصــيفة مطلقــة غــري موصــوفة وال معينــة، 
وجيــب الوســط مــن رقيــق ذلــك البلـــد، وكــذلك علــى جهــاز بيــت ويكــون هلـــا 

، )6(الوســـط مـــن جهـــاز أهـــل احلضـــر، أو الباديـــة إن كانـــت بدويـــة أو حضـــرية
وقــــال حممــــد بــــن عبــــد احلكــــم: ال جيــــوز إال علــــى معلــــوم مقــــدور، وهــــو قــــول 

ــــــــــه:)8(�����m�m�m�mU�������T��SU�������T��SU�������T��SU�������T��Sllll، ودليلنــــــــــا قولــــــــــه تعــــــــــاىل:)7(الشــــــــــافعي  ، وقول
mmmm¼��»��º¼��»��º¼��»��º¼��»��ºllll )9 (

، )10(: "مــا تراضــى عليــه األهلــون"�فعــم، وقولــه  
ومل يفرق، وألن النكاح ملا مل يكن املقصود منه املعاوضة احملضة، وإمنا القصد 
بـــه املكارمـــة واملواصـــلة دون العـــوض بـــدليل أنـــه ال يفســـد بفســـاد العـــوض وال 
بعدم ذكره يف العقد خبالف ما يكون املقصود منه العوض كالبياعات وغريها 

                                                           

 .230)، الكافي: ص: 353-6/351)، بداية المجتھد: (1/481المقدمات: ()، 2/523: الموطأ: (انظر) 1(

 ).2/47)، المھذب: (3/1410: بدائع الصنائع: (انظر )2(

 )230) قال ابن عبد البر: وعن أصحاب مالك في ھذا الباب آراء مختلفة واضطراب (الكافي: ص: 3(

)، ومس�لم ف�ي النك�اح، ب�اب: تح�ريم 6/136أخي�ه: () أخرجه البخاري في النكاح، باب: m يخطب عل�ى خطب�ة 4(
 ).2/1032الخطبة على خطبة أخيه: (

 ) يعني تلقي الركبان.5(

 ).151-150)، الكافى: ص: (38-2/37)، التفريع: (171-2/170: المدونة: (انظر) 6(

 ).141-140)، اzقناع ص: (589-5/58: اuم: (انظر )7(

 .)24(سورة النساء، ا.ية:  )8(

 .)237(سورة البقرة، ا.ية:  )9(

  سبق تخريج الحديث. )10(
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، وصـفته: إذا كـان )1(يينـهيسـقط تع مما يقصد به املكايسـة واملتـاجرة، جـاز أن
هنــاك طريــق يوصــل إليــه غــريه كمــا جــاز هلــذا املعــىن الســكوت عــن ذكــره مجلــة 

  عند العقد.
z����z����z����z����z����z����z����z����1818xRk�oא�Q0��L��O�8�S6א@?אط�א��KxRk�oא�Q0��L��O�8�S6א@?אط�א��KxRk�oא�Q0��L��O�8�S6א@?אط�א��KxRk�oא�Q0��L��O�8�S6א@?אط�א��KxRk�oא�Q0��L��O�8�S6א@?אط�א��KxRk�oא�Q0��L��O�8�S6א@?אط�א��KxRk�oא�Q0��L��O�8�S6א@?אط�א��KxRk�oא�Q0��L��O�8�S6א@?אط�א��K��

علـــى اخلاطـــب، فـــإن كـــان يف العقـــد وعليـــه وقـــع  )2(إذا شـــرط املـــنكح حبـــاء
لبضـع بالصـداق العقد، فهو الِحُق بالصداق؛ ألن العقد وقع عليـه واسـتحل ا

وبه، فإن طلقت قبـل الـدخول رجـع الـزوج بنصـفه كالصـداق، وإن كـان ذلـك 
بعد متام العقد وانربامه كأنـه قـال: زوجـين علـى مائـة دينـار، فقـال قـد زوجتـك 
عليها، فقال: اخلاطب قبلت، مث قال له الويل من بعـد: فبمـاذا َحتْبُـوين؟ قـال: 

؛ ألن )3(ع فيـه للـزوج وال للمـرأةبكذا وكذا، فهـذا يكـون للـويل خاصـة ال رجـو 
ذلك جعل من الزوج للوكيل أو هبة له مستأنفة مل يقع العقد عليها، وكذلك 
إن كانــت اهلبــة للمــرأة أو لــبعض أهلهــا بعــد اســتقرار النكــاح غــري مشــرتطة يف 

  العقد.
z����z����z����z����z����z����z����z����1919x/�0زאد�����$C�Q2%(אق�
;�Q0����Pوdذא��E�Kx/�0زאد�����$C�Q2%(אق�
;�Q0����Pوdذא��E�Kx/�0زאد�����$C�Q2%(אق�
;�Q0����Pوdذא��E�Kx/�0زאد�����$C�Q2%(אق�
;�Q0����Pوdذא��E�Kx/�0زאد�����$C�Q2%(אق�
;�Q0����Pوdذא��E�Kx/�0زאد�����$C�Q2%(אق�
;�Q0����Pوdذא��E�Kx/�0زאد�����$C�Q2%(אق�
;�Q0����Pوdذא��E�Kx/�0زאد�����$C�Q2%(אق�
;�Q0����Pوdذא��E�K��

زادهـا يف الصــداق بعــد متــام العقــد فأمـا إن تزوجهــا علــى صــداق مســمى مث 
، كالعطيــة إذا )4(وإنربامـه مث طلقهــا قبــل الـدخول رجــع بنصــف الزيـادة وجعلهــا

  مات املعطي قبل أن تقبض. 
وقـــال الشـــيخ أبـــو بكـــر وغـــريه مـــن أصـــحابنا؛ القيـــاس جيـــب أن هلـــا الزيـــادة 

الـيت باملوت قالوا: ألنه ال خيلو أن تكون الزيادة حكمها حكـم املهـر أو اهلبـة 
وجـــــب اســـــتحقاقها بـــــاملوت   )5(ال تســـــتقر إال بـــــالقبض، فـــــإن كانـــــت كـــــاملهر

                                                           

 في (م)، و(ر): بعينه. )1(

 )120إذا أعطيته الشيء بغير عوض (المصباح المنير ص:  -بالمد والكسر -) الحباء 2(

 ).251)، الكافى: ص: (50-2/49: التفريع: (انظر )3(

 في (ق): جعله. )4(

 في (ق): مھراً. )5(
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ــــل  كــــاملهر، وإن كانــــت ــــالطالق قب ــــة وجــــب أن ال جيــــب هلــــا نصــــفها ب كاهلب
الــــــدخول لتــــــأخر القــــــبض، فلمــــــا وجــــــب نصــــــفها دل علــــــى أــــــا يف حكــــــم 

  . )1(الصداق
z����z����z����z����z����z����z����z����2020x���q&�8א��Se�Kx���q&�8א��Se�Kx���q&�8א��Se�Kx���q&�8א��Se�Kx���q&�8א��Se�Kx���q&�8א��Se�Kx���q&�8א��Se�Kx���q&�8א��Se�K��

اح وال يــــذكرا صــــداقاً، وصــــفته: أن يعقــــدا النكــــ )2(نكــــاح التفــــويض جــــائز
خيــارات: إمــا أن يرتاضــيا علــى مهــر يفرضــانه أو يفرضــه  )3(فــالزوج بــني ثالثــة

أحــدمها ويرضــى بــه اآلخــر فيجــوز ذلــك، أو أن يبــذل املثــل ويــدخل وال يعتــرب 
رضـــاها هاهنـــا، أو أن يطلـــق وال يلزمـــه صـــداق وليســـتحب لـــه أن مينـــع، ومـــن 

  املرياث دون الصداق. ، فلآلخر)4(مات منهما قبل الدخول والفرض
z����z����z����z����z����z����z����z����2121x���q&�8א��Seאز��P�!4د��Kx���q&�8א��Seאز��P�!4د��Kx���q&�8א��Seאز��P�!4د��Kx���q&�8א��Seאز��P�!4د��Kx���q&�8א��Seאز��P�!4د��Kx���q&�8א��Seאز��P�!4د��Kx���q&�8א��Seאز��P�!4د��Kx���q&�8א��Seאز��P�!4د��K��

��m�m�m�m��u�t��s��r��q��u�t��s��r��q��u�t��s��r��q��u�t��s��r��qوإمنا قلنا: إن نكاح التفويض جائز، لقوله تعاىل
}��|��{��z��y��x��w����v}��|��{��z��y��x��w����v}��|��{��z��y��x��w����v}��|��{��z��y��x��w����vllll�)5 ( فأباح الطالق مع عدم الفرض

واملســـيس، والطـــالق املبـــاح ال يكـــون إال يف نكـــاح صـــحيح وال خـــالف فيـــه، 
طريقه املواصلة واملكارمة دون املغابنة واملكايسة جاز فيه وألن النكاح ملا كان 

من التسامح ما مل جيز يف البيـوع، وإمنـا قلنـا: إمـا إن تراضـيا علـى شـيء مـن 
: "أدوا العالئق"، قيل: وما العالئـق يـا رسـول �قوله بعد جاز وكان صداقاً ل

مــا فيمــا زاد ، وألن احلــق فيــه ال خيــرج عنه)6(اهللا؟ "مــا تراضــى عليــه األهلــون"
علــى حــق اهللا تعــاىل الــذي ال جيــوز تراضــيهما علــى إســقاطه وهــو أقــل املهــور، 

  به من شيء جيوز أن يكون عوضاً جاز. )7(فما تراضيا
                                                           

 ).251)، الكافى: ص: (2/50(: التفريع: انظر )1(

 ).2500)، الكافى: ص: (200)، الرسالة: ص:(52-2/51)، التفريع: (181-2/180: المدونة: (انظر) 2(

 ) في (م): بين ثQث.3(

 ) يعني أن فرض الصداق.4(

 .236سورة البقرة، ا.ية: ) 5(

 ) سبق تخريج الحديث. 6(

 ) في (م): رضيا.7(
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z����z����z����z����z����z����z����z����2222x���q&�8א��Se�7�9
�(�L�@�Q0א�����?��fذא�E�Kx���q&�8א��Se�7�9
�(�L�@�Q0א�����?��fذא�E�Kx���q&�8א��Se�7�9
�(�L�@�Q0א�����?��fذא�E�Kx���q&�8א��Se�7�9
�(�L�@�Q0א�����?��fذא�E�Kx���q&�8א��Se�7�9
�(�L�@�Q0א�����?��fذא�E�Kx���q&�8א��Se�7�9
�(�L�@�Q0א�����?��fذא�E�Kx���q&�8א��Se�7�9
�(�L�@�Q0א�����?��fذא�E�Kx���q&�8א��Se�7�9
�(�L�@�Q0א�����?��fذא�E�K��
وإمنــا قلنــا: إمــا إذا مل يرتاضــيا علــى شــيء مقــدر كــان لــه أن يــدخل بعــد 

املثل مـن غـري اعتبـار برضـاها، وكـذلك لـو دخـل ـا ابتـداء، ألنـه بذل صداق 
قـد ملــك االسـتباحة بالعقــد فلـيس عليــه أكثــر مـن بــذل قيمـة البضــع، وإمنــا مل 

رضاها، ألا ملا ملكته االستباحة قبل التسمية كـان ذلـك رضـا منهـا  )1(نعترب
   بفرضه أو بقيمة بضعها.

z����z����z����z����z����z����z����z����2323x!�2%&ل�وא���
��������E�Kن�0k^�-���א�
��ل�وא�&E�Kx!�2%ن�0k^�-���א�
��ل�وא�&E�Kx!�2%ن�0k^�-���א�
��ل�وא�&E�Kx!�2%ن�0k^�-���א�
��ل�وא�&E�Kx!�2%ن�0k^�-���א�
��ل�وא�&E�Kx!�2%ن�0k^�-���א�
��ل�وא�&E�Kx!�2%ن�0k^�-���א�
��ل�وא�&E�Kx!�2%ن�0k^�-���א�
 وإمنا قلنا: إنه إن طلق قبل الـدخول والتسـمية فـال مهـر عليـه؛ ألن املهـر ال

 )2(يستحق إال بدخول أو مبوت بعد التسـمية وقـد عـدما، وأمـا املتعـة فنـذكرها
  فيما بعد.
z����z����z����z����z����z����z����z����2424x���q&�8א��Se�7ض�*qא����-�'�(���Oن�E��9א�&�א���E�Kx���q&�8א��Se�7ض�*qא����-�'�(���Oن�E��9א�&�א���E�Kx���q&�8א��Se�7ض�*qא����-�'�(���Oن�E��9א�&�א���E�Kx���q&�8א��Se�7ض�*qא����-�'�(���Oن�E��9א�&�א���E�Kx���q&�8א��Se�7ض�*qא����-�'�(���Oن�E��9א�&�א���E�Kx���q&�8א��Se�7ض�*qא����-�'�(���Oن�E��9א�&�א���E�Kx���q&�8א��Se�7ض�*qא����-�'�(���Oن�E��9א�&�א���E�Kx���q&�8א��Se�7ض�*qא����-�'�(���Oن�E��9א�&�א���E�K��������

الفـــرض، ألن النكـــاح وإمنـــا أوجبنـــا بينهمـــا التـــوارث إن حصـــل مـــوت قبـــل 
صـــحيح والتـــوارث واجـــب يف العقـــد الصـــحيح، وإمنـــا قلنـــا: ال جيـــب صـــداق 

أنه جيب هلا مهـر  )5(خالفاً أليب حنيفة وأحد قويل الشافعي )4(باملوت) 3(املثل
املثــل، ألــا ماتــت قبــل الفــرض والــدخول، فلــم تســتحق مهــر املثــل أصــله مــع 

  ت قبل الدخول.أيب حنيفة الكتابية، ومع الشافعي إذا طلق

��������
��������

                                                           

 ) في (م): يعتبر.1(

 (م): فتذكر. ) في2(

 ) المثل: أسقطت من (م).3(

 .230)، الكافى: ص: 2/52)، التفريع: (2/181: المدونة: (انظر) 4(

)، وأب�و حنيف�ة يق�ول: إذا م�ات ال�زوج 181)، مختص�ر المزن�ي ص: (184: مختصر الطح�اوي ص: (انظر )5(
 ة.عن امرأته التي لم يَُسم لھا مھراً فلھا مھر المثل، مسلمة كانت أم كتابي
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z����z����z����z����z����z����z����z����2525xن|��$SO4و����2SO4�/2و�SO�Q0����Pوd��Kxن|��$SO4و����2SO4�/2و�SO�Q0����Pوd��Kxن|��$SO4و����2SO4�/2و�SO�Q0����Pوd��Kxن|��$SO4و����2SO4�/2و�SO�Q0����Pوd��Kxن|��$SO4و����2SO4�/2و�SO�Q0����Pوd��Kxن|��$SO4و����2SO4�/2و�SO�Q0����Pوd��Kxن|��$SO4و����2SO4�/2و�SO�Q0����Pوd��Kxن|��$SO4و����2SO4�/2و�SO�Q0����Pوd��K��������
خالفــا لعبــد  )1(جيــوز أن يتزوجهــا علــى حكمــه أو حكمهــا أو حكــم فــالن

، فهـو يف )2(امللك، ألنه ليس يف ذلك أكثـر مـن تقـدر الصـداق يف ثـاين حـال
  معىن التفويض.

مــن غــريهم إذا ثبــت جــوازه نظــر، فــإن فــرض مــن رد احلكــم إليــه منهمــا أو 
فرضــــيا بــــه جــــاز ولــــزم، وإن مل يرتاضــــيا بــــه فاخليــــار إىل الــــزوج إن شــــاء فــــرض 
صداق مثلها ولزمها، وإن شاء طلق وال مهر عليه كالتفويض هذا إذا تزوجها 

  على حكمه أو حكم أجنيب.
فأما إن تزوجها على حكمها، فلم يرتاضيا على شيء فـاختلف أصـحابنا: 

صــداق املثــل لزمهــا كــالتفويض، وهــو قــول ابــن فمــنهم مــن قــال: إن بــذل هلــا 
عبد احلكم وأصبغ وأحد قويل ابن القاسم؛ ومـنهم مـن قـال: ال يلزمهـا الرضـا 

  بصداق املثل خبالف التفويض وهو قول أشهب وقول ابن القاسم اآلخر.
ووجه القول بأن ذلك يلزمها اعتباره بنكاح التفويض بعلة أنه عقد سـكت 

 )3(ا بعد ولتحكم الغري بعلـة عـدم الرضـا بـاحلكم لـوفيه عن العوض ليوقع فيم
 )4(علــق حبكــم فــالن، ووجــه القــول بأنــه ال يلزمــه فــألن احلكــم توجــه إىل جهــة

الرضـا حبكـم غريهـا، كمـا لـو علـق حبكـم فـالن، وألن تعليـق الرضـا  فال يلزمهـا
حبمكهــا إمنــا هــو احــرتاز مــن أن تلــزم مبــا مل تــرض بــه فلــو كــان ذلــك يلزمهــا مل 

  ينفعها اشرتاطها شيئاً.
��������
��������

                                                           

 .231)، الكافى: ص: 2/52: التفريع: (انظر) 1(

 ) حال: سقطت من (م).2(

 ) في (م): الذي.3(

 ) في (م): جھتھا.4(
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z����z����z����z����z����z����z����z����2626x��%qe�/Pوd4ن���Q0��!ً(4�^&�4ذא�E�Kx��%qe�/Pوd4ن���Q0��!ً(4�^&�4ذא�E�Kx��%qe�/Pوd4ن���Q0��!ً(4�^&�4ذא�E�Kx��%qe�/Pوd4ن���Q0��!ً(4�^&�4ذא�E�Kx��%qe�/Pوd4ن���Q0��!ً(4�^&�4ذא�E�Kx��%qe�/Pوd4ن���Q0��!ً(4�^&�4ذא�E�Kx��%qe�/Pوd4ن���Q0��!ً(4�^&�4ذא�E�Kx��%qe�/Pوd4ن���Q0��!ً(4�^&�4ذא�E�K��������
 )2(، فــإن أبــت مل يلزمهــا ذلــك)1(إذا أعتــق أمتــه علــى أن تزوجــه مــن نفســها

؛ ألن اإلجبـــار ســـاقط عنهـــا بعـــدم الـــرق والواليـــة، فكـــان هلـــا )3(خالفـــاً لقـــوم
  اخليار.
z����z����z����z����z����z����z����z����2727x��
א-;���
א-��4�Q0��!ً(4�^&�4�K(�Kxن���Sن��&�;���
א-��4�Q0��!ً(4�^&�4�K(�Kxن���Sن��&�;���
א-��4�Q0��!ً(4�^&�4�K(�Kxن���Sن��&�;���
א-��4�Q0��!ً(4�^&�4�K(�Kxن���Sن��&�;���
א-��4�Q0��!ً(4�^&�4�K(�Kxن���Sن��&�;���
א-��4�Q0��!ً(4�^&�4�K(�Kxن���Sن��&�;���
א-��4�Q0��!ً(4�^&�4�K(�Kxن���Sن��&�;�����������4�Q0��!ً(4�^&�4�K(�Kن���Sن��&�

على أن يكون عتقها صداقها مل جيز ذلك؛ ألن الصداق  )4(من أعتق أمته
، فأمــا تقــدم عليــه )5(إمنــا يكــون صــداقاً إذا قــارن العقــد أو صــادف عقــداً آخــر

  فال يصح، والعتق ها هنا متقدم على العقد فلم يكن صداقاً.
z����z����z����z����z����z����z����z����2828x/��E�/+�
��������E�Kذא����+���-���א�
��ل���Q0)�ل��
�+/�E�Kx/��Eذא����+���-���א�
��ل���Q0)�ل��
�+/�E�Kx/��Eذא����+���-���א�
��ل���Q0)�ل��
�+/�E�Kx/��Eذא����+���-���א�
��ل���Q0)�ل��
�+/�E�Kx/��Eذא����+���-���א�
��ل���Q0)�ل��
�+/�E�Kx/��Eذא����+���-���א�
��ل���Q0)�ل��
�+/�E�Kx/��Eذא����+���-���א�
��ل���Q0)�ل��
�+/�E�Kx/��Eذא����+���-���א�
��ل���Q0)�ل��

الدخول على مال تدفعه إليه وهلا عليه صـداق مسـمى،  قبل )6(إذا خالعها
؛ ألـا قـد )7(فإن مسيا أنه من الصداق جاز، وسقط ذلك القدر من صداقها

أخــذت عوضــاً بــه وهــو الطــالق الــذي يف مقابلتــه، وكــان هلــا نصــف البــاقي؛ 
ألــا علــى األصــل وجــوب النصــف هلــا، فــإن نصــا علــى أنــه مــن عنــدها لزمهــا 

ا، فلـم يكـن هلـا أن ترجـع عليـه بنصـف الصـداق؛ ألن دفـع دفعه إليـه مـن ماهلـ
شـيء مــن عنــدها يتضــمن تــرك حقهــا مــن الصــداق، فــإن مل يــرض أن يطلقهــا 

وأجابت إىل ذلك كانت عن شيء تأخذه منه أبعد،  إال بشيء يأخذه منها،
فـــإن ســـكتا فـــال شـــيء هلـــا مـــن الصـــداق عنـــد مالـــك وأكثـــر الصـــحابة، وقـــال 
أشــهب: ترجــع عليــه بنصــف الصــداق، فوجــه قــول مالــك: إن ظــاهر ســكوا 
وإامهــا اخللــع مبنزلــة الــنص علــى أنــه مــن عنــدها علــى ذلــك هــو األصــل وال 

                                                           

 ) في (م): يزوجھا نفسه.1(

 ).39-2/38)، التفريع: (188-2/179: المدونة: (انظر) 2(

 ).6/470: المغني: انظر) في أحد قولي الحنابلة (3(

 في (ق): أمة. )4(

 سقطت من (م).آخر:  )5(

) الخلع: مأخوذ من اmختQع، وھو نزع الشيء عن الشيء، وھو في اmصطQح: معاوضة ع�ن البض�ع تمل�ك 6(
 ).559-1/558به المرأة نفسھا، ويملك الزوج به العوض عليھا ملكاً تاماً (المقدمات: 

 ).376)، الكافى: ص: (40-2/39)، التفريع: (234-2/233: المدونة: (انظر) 7(
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يعينـــاه نطقـــاً، وإذا كـــان كـــذلك تضـــمن  يصـــح إضـــافته إىل الصـــداق إال بـــأن
ســقوط حقهــا مــن الصــداق كمــا لــو نصــت علــى أنــه مــن عنــدها، ووجــه قــول 
أشــــهب: إن اإلـــــام يقتضـــــي تعلقـــــه بالذمــــة وال يقيـــــد اإلبـــــراء مـــــن الصـــــداق  
كالـــدين، وقــــول مالــــك أصــــح؛ ألـــا لــــو أرادت الرجــــوع بالنصــــف مل تلزمهــــا 

  .ذمتها شيء سواه
z����z����z����z����z����z����z����z����2929
;�/��X�ذא�و�E�K
;�/��X�ذא�و�E�K
;�/��X�ذא�و�E�K
;�/��X�ذא�و�E�K
;�/��X�ذא�و�E�K
;�/��X�ذא�و�E�K
;�/��X�ذא�و�E�K
;�/��X�ذא�و�E�KxW
+�
xWא-���-���א�����4و�+�
xWא-���-���א�����4و�+�
xWא-���-���א�����4و�+�
xWא-���-���א�����4و�+�
xWא-���-���א�����4و�+�
xWא-���-���א�����4و�+�
xWא-���-���א�����4و�+���������א-���-���א�����4و�

ولو وهبت له صداقها قبل القبض أو بعده وهـي جـائزة األمـر مث طلـق قبـل 
خالفـــاً للشـــافعي يف قولـــه: إن لـــه نصـــف ) 1(الـــدخول مل يرجـــع عليهـــا بشـــيء

؛ ألن بتها الصـداق لـه قـد صـار ملكـاً لـه، فلـو اسـتحق عليهـا بـدل )2(قيمته
  ذلك خالف األصول.النصف لكان قد حصل له البدل، واملبدل و 

z����z����z����z����z����z����z����z����3030xאق
������Q&O���א��%qe�b4*,א)&�6ع���$�0%א�Kxאق
������Q&O���א��%qe�b4*,א)&�6ع���$�0%א�Kxאق
������Q&O���א��%qe�b4*,א)&�6ع���$�0%א�Kxאق
������Q&O���א��%qe�b4*,א)&�6ع���$�0%א�Kxאق
������Q&O���א��%qe�b4*,א)&�6ع���$�0%א�Kxאق
������Q&O���א��%qe�b4*,א)&�6ع���$�0%א�Kxאق
������Q&O���א��%qe�b4*,א)&�6ع���$�0%א�Kxאق
������Q&O���א��%qe�b4*,א)&�6ع���$�0%א�K��������
نفســها حــىت تقــبض الصــداق، فــإن ســلمت (وللمــرأة أن متتنــع مــن تســليم 

نفسها ودخل ا وأرادت االمتناع مـن بعـد حـىت تقـبض الصـداق مل يكـن هلـا 
أن ، يســتقر بـــه البــدل، فوجـــب )4()؛ ألنــه تســـليم)3(ذلــك خالفــاً أليب حنيفـــة

يســـقط حكـــم االمتنـــاع كتســـليم الســـلعة يف البيـــع، وألن تســـليمها نفســـها يف 
فيمـا قـد  )5(االبتداء رضاً منها ببقاء املهر يف ذمته وامتناعهـا بعـد ذلـك رجـوع

  تركته.
��������
��������

                                                           

 ).300-2/349)، التفريع: (176-2/175: المدونة: (انظر) 1(

)، وق��ال: ففيھ��ا ق��وmن: أح��دھما يرج��ع عليھ��ا بنص��فه، 183)، مختص��ر المزن��ي ص: (5/74: اuم: (انظ��ر) 2(
 وا.خر m يرجع عليھا شيء ملكه.

 ).188: مختصر الطحاوي ص: (انظر) 3(

 ) ما بين قوسين سقط من (م).4(

 ) في (ق): رجوعھا.5(
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z����z����z����z����z����z����z����z����3131x5���
���8�S6א��mE�$veذא�אE�Kx5���
���8�S6א��mE�$veذא�אE�Kx5���
���8�S6א��mE�$veذא�אE�Kx5���
���8�S6א��mE�$veذא�אE�Kx5���
���8�S6א��mE�$veذא�אE�Kx5���
���8�S6א��mE�$veذא�אE�Kx5���
���8�S6א��mE�$veذא�אE�Kx5���
���8�S6א��mE�$veذא�אE�K��������
إذا انضــم إىل النكــاح عقــد بيــع قـــال مالــك وابــن القاســم: ال جيــوز، وقـــال 

جيــوز، وقــال عبــد امللــك: إذا بقــي بعــد طــرح قيمــة البيــع مقــدار ربــع  أشــهب:
، وجـه قــول مالـك: أن النكــاح عقـد خمصــوص مـن ســائر )1(دينـار فـأكثر جــاز

عقــود املعاوضــات بأحكــام العــوض ال يوجــد يف غــريه مــن العقــود، فوجــب أن 
أن يكـون العـوض يف ) 2(ينضم إليه عقـد غـريه كالصـرف والقـراض، وألنـه جيـوز

ة البيـــــع فيعـــــرى الــــبعض مـــــن عـــــوض، ويكــــون ذلـــــك ذريعـــــة إىل إباحـــــة مقابلــــ
وإسقاط املهـر واعتبـاراً بـه إذا مل يبـق قسـط مـن العـوض، ووجـه قـول أشـهب: 

مبقدار املهر، ولـذلك ال مينـع صـحة العقـد   إنه ليس يف ذلك أكثر من اجلهالة
كمــا لــو تزوجهــا علــى حكــم زيــد، ووجــه قــول عبــد امللــك: إن املنــع خيفــة أن 

  ى النكاح من عوض، فإذا أمن ذلك جاز. يعر 
z����z����z����z����z����z����z����z����3232xאق

�9א��-�7��|&�aא�Kxאق

�9א��-�7��|&�aא�Kxאق

�9א��-�7��|&�aא�Kxאق

�9א��-�7��|&�aא�Kxאق

�9א��-�7��|&�aא�Kxאق

�9א��-�7��|&�aא�Kxאق

�9א��-�7��|&�aא�Kxאق

�9א��-�7��|&�aא�K��������

وإذا اختلفنا يف قدر الصداق نظر: فإن كان قبل الـدخول حتالفـا وتفاسـخا 
، ألــــا أقــــوى ســــبباً، ألن األصــــل معهــــا: وهــــو أن منــــافع )3(وبــــدئت بــــاليمني

ملدعيـه عليهـا، فـإن  )4(بضعها غـري مملوكـة عليهـا إال مبـا تقـر بـه أو يثبـت ذلـك
حلفـــت قيـــل للـــزوج: إمـــا أن حتلـــف ويســـقط عنـــك الصـــداق الـــذي ادعتـــه أو 
تكـــون باخليـــار بـــني أن تـــدفع إليهـــا مـــا حلفـــت عليـــه، فتـــدخل ـــا شـــاءت أو 
أبت، وبني أن تطلق وال يلزمك شيء أو أن تنكل فيلزمـك مـا حلفـت عليـه، 

ونكــول الــزوج، وهــذا  ســببان مــؤثران يف احلكــم: ميينهــا  )5(ألنــه قــد اجتمــع هلــا

                                                           

 ).2/170: المدونة: (انظر) 1(

 ) في (م): m يجوز.2(

-253)، الك�افى: ص: (198-197)، الرس�الة: ص: (43-2/42)، التفريع: (183-1/118: المدونة: (انظر) 3(
254.(  

 ) ذلك: سقطت من (م).4(

 ) في (ق): له.5(
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إن حلفــت، فأمــا إن نكلــت فيحلــف الــزوج ويكــون لــه مــا يدعيــه، وإن كــان 
بعـــد الـــدخول فـــالقول قـــول الـــزوج مـــع ميينـــه لقـــوة ســـببه بالتصـــرف فيمـــا عقـــد 

نفسـها مـن غـري إشـهاد عليـه كـان ذلـك رضـا منهـا  )1(عليه، وألا ملـا سـلمت
اخــتالف  ين علــىبأمانتــه، فــإن نكــل حلفــت فاســتحقت مــا ادعتــه وذلــك مبــ

  املتابعني وهو مذكور يف البيوع.
z����z����z����z����z����z����z����z����3333xאق
���������Kא�a&|���7-���א��
אق�Kxא�a&|���7-���א��
אق�Kxא�a&|���7-���א��
אق�Kxא�a&|���7-���א��
אق�Kxא�a&|���7-���א��
אق�Kxא�a&|���7-���א��
אق�Kxא�a&|���7-���א��
אق�Kxא�a&|���7-���א��

وإن اختلفـــا يف قـــدر قـــبض الصـــداق فـــالقول قوهلـــا يف ذلـــك قبـــل الـــدخول، 
فينظر يف البلد الذي مها فيه، فـإن كـان هنـاك عـرف متقـرر وغالـب  فأما بعده

إيفائــه: فــالقول قــول وأن الــزوج ال ميكــن مــن الــدخول إال بعــد  بــدفع الصــداق
محـــل أصـــحابنا إطـــالق مالـــك رمحـــه اهللا اجلـــواب يف هـــذه  الـــزوج، وعلـــى هـــذا

كـذلك كـان عنـدهم باملدينـة إال أن يكـون معهـا ذكـر  ؛ ألن العـرف)2(املسألة
العـــرف معـــه بتبقيـــة ذكـــر احلـــق يف يـــدها؛ ألن  حـــق فيكـــون القـــول قوهلـــا، ألن

ال تسلمه إال إذا استوفته، وإن   احلق وإا العرف جار بأخذه منها بعد إيفائه
فالقول قوهلا، وقال أبو حنيفـة والشـافعي:  كان موضعهما ال عرف فيه متقرر

 )4(��m�m�m�mh���gh���gh���gh���gllllقولـــه تعـــاىل:فـــدليلنا  ،)3(القـــول قوهلـــا مجلـــة بغـــري تفصـــيل
فعم، وألن اليمـني يف األصـل متوجهـة علـى أقـوى املتـداعيني سـبباً، والـزوج يف 
هذا املوضع أقوي سبباً لشهادة العرف له كما كـان قبـل الـدخول القـول قوهلـا 

  لقوة سببها عليه، وباهللا التوفيق.
< <

  

                                                           

 ) في (م): أسلمت.1(

 .253ص:  )، الكافى:2/43)، التفريع: (2/182: المدونة: (انظر )2(

 ).5/7)، اuم: (185: مختصر الطحاوي ص: (انظر) 3(

 ).199سورة اuعراف، ا.ية: () 4(
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ــــع  ــــاملرأة عيــــب يــــؤثر يف املعــــىن املقصــــود بالنكــــاح، ومين ــــذاذ إذا وجــــد ب االلت
واســـتيفاء االســـتمتاع، فـــالزوج باخليـــار إذا علـــم بـــذلك قبـــل الـــدخول إن شـــاء 

، )1(ثبت على النكاح ودفع الصداق ودخل، وإن شاء فارق وال صداق عليـه
، وداء الفـرج وهـو: )3(، والـربص)2(وهذه العيوب أربعـة وهـي: اجلنـون، واجلـذام

يفــــة: ال تــــرد بشــــيء مــــن ومــــا يف معنامهــــا، وقــــال أبــــو حن )5(، والرتــــق)4(القــــرن
ــــه )6(ذلــــك ، فوجــــد )7(تــــزوج امــــرأة مــــن بــــين بياضــــة �، ودليلنــــا مــــا روي: أن

، وألن ذلـــك مــــروي عــــن )8(بكشـــحها بياضــــاً فردهــــا، وقـــال: "دلســــتم علــــّي"
عـن ابـن مسـعود مـن قولـه: ال  )10(وال خمالف هلما، ومـا يـروى )9(عمرو وعليّ 

حممـول علـى مـا عـدى هـذه العيـوب، وألن ال يسـلك ـا  )11(ترد احلـرة بعيـب
سبيل األمة املبيعة، وألا عيوب تؤثر يف استفياء االستمتاع املقصـود وتـنقص  
كمــــال اللــــذة فوجــــب أن يثبــــت معــــه اخليــــار إذا دخــــل علــــى الســــالمة أصــــله 

                                                           

 .259-258)، الكافي ص: 203)، الرسالة ص: س (169-2/167في عيوب النكاح: المدونة: ( انظر) 1(

 ).94) الجنون معروف والجذام: داء يقطع اللحم (المصباح المنير ص: 2(

 ). 2/40سوداً وأبيضاً، وعQمته التفليس بأن يكون عليه قشر يشبه الفلوس (الفواكه الدواني: البرص: يكون ا) 3(

 ).2/40ھو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع (الفواكه الدواني:  –) القرن: بفتح القاف وسكون الراء 4(

 ).2/40الجماع معه (الفواكه الدواني: : ھو انسداد مسلك الفرج، بحيث m يمكن -بفتح الراء والتاء –)  الرتق 5(

 ).25-3/24)، مختصر القدوري  مع شرح الميداني: (181: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 6(

  ) الثابت في الحديث بنى غفار.7(
)، وأب��و نع��يم ف��ي الط��ب، وفي��ه اض��طراب (تلخ��يص الحبي��ر: 3/493)، وأحم��د: (7/214) أخرج��ه البيھق��ي: (8(

2/177.( 

تلخ�يص الحبي�ر:  انظ�ر)، وأخرجه سعيد بن منص�ور (2/526)، والموطأ: (215-7/214ھقي: () أخرجه البي9(
2/177.( 

  في (م): وما يروونه.  )10(
 ).1/212) أخرجه ابن أبي شيبة: (11(
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والعنــة، وألنــه عقــد معاوضــة فوجــب أن يثبــت فيــه اخليــار مــىت وجــد  )1(اجلــب
  ود يف عليه كالبيع.اجلنون املعق
z����z����z����z����z����z����z����z����11x8�S6א��X�Cذא�E�*���������d��Kوم�א,�*�Eذא��X�Cא�d��Kx8�S6وم�א,�*�Eذא��X�Cא�d��Kx8�S6وم�א,�*�Eذא��X�Cא�d��Kx8�S6وم�א,�*�Eذא��X�Cא�d��Kx8�S6وم�א,�*�Eذא��X�Cא�d��Kx8�S6وم�א,�*�Eذא��X�Cא�d��Kx8�S6وم�א,�*�Eذא��X�Cא�d��Kx8�S6وم�א,

إذا ثبــت أنــه باخليــار علــى النكــاح لزمــه املهــر كــامًال، ألن الفســخ حــق لــه، 
فإذا رضي بالعيب فقد أسقط حقه من الفسخ، ورضي ببذل الصـداق فكـان 

كاملبتـاع إذا وجـد بـاملبيع عيبـاً، فـإن فـارق قبـل الـدخول فـال صـداق  له ذلـك،
ألنـــــه دخـــــل علـــــى الســـــالمة، وأن يبـــــذل الصـــــداق مـــــع التمكـــــني مـــــن  عليـــــه؛

االســتمتاع؛ فــإذا مل يقــدر علــى ذلــك مل يلزمــه، وألن الفســخ هــا هنــا مــن قبــل 
مـــن االســـتمتاع مـــن جهتهـــا، وإذا كـــان الفســـخ قبـــل  املـــرأة. ألن العيـــب املـــانع

  املرأة مل تستحق شيئاً من الصداق. )2(الدخول من جهة
z����z����z����z����z����z����z����z����22$0+��fذא�E�K$0+��fذא�E�K$0+��fذא�E�K$0+��fذא�E�K$0+��fذא�E�K$0+��fذא�E�K$0+��fذא�E�K$0+��fذא�E�K��������xد���Q&O�R�+�����������א�dوج����+��Q&O�Rد��xא�dوج����+��Q&O�Rد��xא�dوج����+��Q&O�Rد��xא�dوج����+��Q&O�Rد��xא�dوج����+��Q&O�Rد��xא�dوج����+��Q&O�Rد��xא�dوج����+��Q&O�Rد��xא�dوج�

وإن مل يعلــم بــذلك حــىت دخــل فحــق اخليــار ثابــت لــه؛ ألنــه مل يوجــد منــه 
رضــا بــه فلــم يســقط خيــاره، ويــدفع العــوض مــن االســتمتاع؛ ألنــه ال جيــوز أن 
يعرى منه مث ينظر فيمن غره فريجع عليه باملهر الذي مساه أو غريه مما يدفعـه؛ 

مي، وإن مل يكـن مسـى شـيئاً فصـداق املثـل؛ ألنه إن كـان مسـى مهـراً لزمـه املسـ
وإن كــان الــذي عقــد لــه وليــاً يعلــم منــه أنــه غــره، وإن كــان يعلــم ذلــك منهــا 

فإنـــه إذا أدى الصـــداق رجـــع  -مثـــل األب يف البكـــر أو األخ–فدلســـه عليـــه 
عليه جبميعه، فإن كان ابن عم أو موىل أو من العشرية أو السلطان أو من ال 

رجع عليـه، ويرجـع بـه علـى املـرأة نفسـها ويـرتك هلـا ربـع يظن به علم ذلك مل ي
دينــار أو ثالثــة دراهــم، خالفــاً للشــافعي يف قولــه: ال رجــوع لــه علــى الــويل وال 

أنـه قـال: "أميـا رجـل نكـح  �، ملا روى عن عمر )3(على املرأة على كل وجه
                                                           

 ).2/40) الجب: ھو قطع الذكر مع اuنثيين (الفواكه الدواني: 1(

 ) جھة: سقطت من (م).2(

 .139-138ناع: ص: ). اzق85-5/84: اuم: (انظر) 3(
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امرأة وا جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلـك لزوجهـا غـرم 
وال خمالف هلما من الصحابة، وألننا لـو  ،)1(�وليها"، وحنوه عن علّي  على

قلنــا: إنــه ال رجــوع لــه عليهــا أللزمنــاه بــذل العــوض مــن غــري أن حيصــل لــه يف 
مقابلتـــه االســـتمتاع الـــذي دخـــل عليـــه ألنـــه دخـــل علـــى التأبيـــد ال علـــى مـــرة 

  واحدة.
z����z����z����z����z����z����z����z����33x2&�ع&Naא�Use�9�6��5د�9�9
-�/3*��7�Kx2&�ع&Naא�Use�9�6��5د�9�9
-�/3*��7�Kx2&�ع&Naא�Use�9�6��5د�9�9
-�/3*��7�Kx2&�ع&Naא�Use�9�6��5د�9�9
-�/3*��7�Kx2&�ع&Naא�Use�9�6��5د�9�9
-�/3*��7�Kx2&�ع&Naא�Use�9�6��5د�9�9
-�/3*��7�Kx2&�ع&Naא�Use�9�6��5د�9�9
-�/3*��7�Kx2&�ع&Naא�Use�9�6��5د�9�9
-�/3*��7�K��������
لنــا: إنــه يــرتك هلــا قــدر ربــع دينــار، لــئال خيلــو االســتمتاع مــن بــذل، وال إمنــا ق

جيــوز أن يســتباح الفـــرج بعقــد نكــاح إال بعـــوض، وإمنــا قلنــا: إنـــه إذا رجــع بـــه 
شــيئا أصــالً ألن املــرأة حيصــل هلــا مهــراً   )2(علــى الــويل رجــع جبميعــه ومل يــرتك لــه

كامًال: ألن الويل إذا غرمه للزوج مل يرجع به عليهـا فلـيس يف ذلـك غـرر، وال 
  بد لالستمتاع من عوض حيصل للمرأة.

z����z����z����z����z����z����z����z����44x�P*ن��7א��S��R�+א��Kx�P*ن��7א��S��R�+א��Kx�P*ن��7א��S��R�+א��Kx�P*ن��7א��S��R�+א��Kx�P*ن��7א��S��R�+א��Kx�P*ن��7א��S��R�+א��Kx�P*ن��7א��S��R�+א��Kx�P*ن��7א��S��R�+א��K��������
�����، ولقوله تعاىل)3(وللمرأة إذا وجدت ذلك بالرجل من اخليار مثل ما للرجل

�m�m�m�ml��k���j��i��hl��k���j��i��hl��k���j��i��hl��k���j��i��h llll)4( وألن هلــــــا حقــــــا يف االســــــتمتاع، فــــــإذا ،
ـــه كـــان هلـــا اخليـــار كالرجـــل واعتبـــاراً باجلـــب  وجـــدت مانعـــاً منـــه، أو مـــن كمال
والعنة، واختلف عنه الربص، والصحيح أن الرد يثبت هلا معه اعتباراً باجلذام، 

قبل الدخول وبعده، فإن اختـارت الفسـخ قبـل الـدخول،  )5(وهذا إذا وجد به
ألن الفســخ مــن قبلهــا، وإن كــان بعــد الــدخول فلهــا املهــر كــامالً فــاملهر لــه؛ 

  الستمتاعه ا والستقراره هلا بالدخول.

                                                           

 سبق تخريج اuثرين قريبا. )1(

 ) في (م): لھا.2(
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z����z����z����z����z����z����z����z����55xR�+א���
O�$C�c2�0N��Pوdذא��E�KxR�+א���
O�$C�c2�0N��Pوdذא��E�KxR�+א���
O�$C�c2�0N��Pوdذא��E�KxR�+א���
O�$C�c2�0N��Pوdذא��E�KxR�+א���
O�$C�c2�0N��Pوdذא��E�KxR�+א���
O�$C�c2�0N��Pوdذא��E�KxR�+א���
O�$C�c2�0N��Pوdذא��E�KxR�+א���
O�$C�c2�0N��Pوdذא��E�K��������
إذا تزوجـــا ســـليمني مث حـــدث هلمـــا أو بأحـــدمها بعـــض هـــذه العيـــوب، فـــإن  

إن شـاء كان قبل الدخول نظر، فإن حدث باملرأة فال رد للزوج وهـو باخليـار 
يف  )2(خالفــاً للشــافعي )1(دخــل وكمــل هلــا املهــر، وإن شــاء طلــق ولزمــه نصــفه

أحــد قوليــه: إنــه يطلــق وال يلزمــه شــيء؛ ألنــه عقــد علــى منفعــة مســتدامة غــري 
سـليماً حـني العقـد، فلـم يكـن حـدوث عيـب يف  )3(عليه موفية تتناول معقوداً 

س ويفارق اإلجارة؛ ألا املستأنف موجباً له اخليار، وألنه مل يكن هناك تدلي
مؤقتة حمصورة، وإن كان ا ذلك بعد الدخول فلها املهر كامالً وحكمه معـه  
كحكمــه لــو مل حيــدث ــا شــيء، وإن كــان حــدث ذلــك بــالزوج، فــإن كــان 
قبــل الـــدخول فلهــا اخليـــار، ويبــق أن تقـــيم معــه أو تفارقـــه وال شــيء هلـــا، ألن 

يارهــــا ثابــــت، وقــــد اســــتحق الفســــخ مــــن قبلهــــا، وإن كــــان بعــــد الــــدخول فخ
الصــداق كلــه بالــدخول، والفــرق بينهــا وبــني الــزوج يف إثبــات اخليــار هلــا ونفيــه 
عـــن الـــزوج فيمـــا حيـــدث بعـــد العقـــد أـــا ال تقـــدر علـــى رفـــع العقـــد، فلـــو مل 

هلا اخليار ألدى ذلك إىل استدامة الضرر ا، والزوج بيده رفع العقد  )4(يثبت
  فلم يكن له خيار.

z����z����z����z����z����z����z����z����66א��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kx!Pوdא������א� ���a*د���+x!Pوdא������א� ���a*د���+x!Pوdא������א� ���a*د���+x!Pوdא������א� ���a*د���+x!Pوdא������א� ���a*د���+x!Pوdא������א� ���a*د���+x!Pوdא������א� ���a*د���+x!Pوdא������א� ���a*د���+��������
وال تــرد إذا وجــدت عميــاء، أو عــوراء، أو قطعــاء، أو ســوداء، أو حمــدودة، 

؛ ألن كـل هـذه )6(، ومـا يف معناهـا)5(أو ولد زنا، أو ما سوى العيـوب األربعـة
ــــــع االســــــتمتاع وال اســــــتيفاء املقصــــــود بالعقــــــد إال أن يشــــــرتط  ــــــوب ال متن العي
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 ).139-138)، اzقناع ص: (178-179مختصر المزني ص: ( انظر) 2(

 ) في (ق): عليھا3(
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زنـت  )1(يلزم الويل إخباره بذلك، وال بأا كانتالسالمة فيكون له الرد، وال 
أو قــذفت، فحــدت أو ســرقت فقطعــت؛ ألن كــل مــا يوجــب لــه الــرد مل يلــزم 
الويل إخباره به كما ال يلزمـه إخبـاره بأـا قـد سـافرت، أو كـان هلـا زوج قبلـه، 

  أو عدة أزواج، وما أشبه ذلك مما ال توجبه الوالية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ) كانت: سقطت من (م).1(
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��Wא�+������Wא�+������Wא�+������Wא�+������Wא�+������Wא�+������Wא�+������Wא�+�������dوج���;!�
P��� وج���;!א�d����
P��� وج���;!א�d����
P��� وج���;!א�d����
P��� وج���;!א�d����
P��� وج���;!א�d����
P��� وج���;!א�d����
P��� وج���;!א�d����
P��� א���

والعيوب اليت توجد بالزوج خاصة متنع الوطء وتوجـب اخليـار للزوجـة أربعـة 
  وهي: اجلب واخلصاء والعنة واالعرتاض، فابوب هو: املقطوع ذكره وأنثياه.

فـإن كـان مقطوعهمـا كـان جمبوبـاً، وقـد  واخلصى هو: املقطوع منه أحـدمها،
اجلــب أغلــب عليــه، والعنــني: هــو الــذي لــه يســمى خصــياً أيضــاً إال أن اســم 

  ذكر شديد الصغر ال ميكنه اجلماع وال يأيت منه انتشار يوجل به لصغره.
واملعرتض هـو الـذي ال يقـدر علـى وطء املـرأة لِعلـة تعرتضـه وهـو بصـفة مـن 
ميكنـــه الـــوطء، ورمبـــا كـــان قـــد وطـــئ قبـــل ذلـــك، ورمبـــا اعـــرتض عـــن امـــرأة ومل 

، وتشـبيهاً بـالعنني )1(يسـمون هـذا العنـني جتـوزاً  يعرتض عن أخـرى، وأصـحابنا
الــــذي وصــــفناه، وكــــذلك مــــن تقــــدم مــــن الصــــحابة والتــــابعني، وحقيقــــة امســــه 

  املعرتض كذلك زعم ابن حبيب.
فــإذا تزوجــت املــرأة علــى الســالمة فوجــدت بــه أحــد هــذه العيــوب كــان هلــا 

بــني أن اخليــار علــى الوصــف الــذي نــذكره، أمــا ابــوب واخلصــي فلهــا اخليــار 
تقــيم معــه، أو تفارقــه لعــدم االســتمتاع بــه، ألن هلــا حقــاً يف االســتمتاع، فــإذا 

)2(عـــدم
��m�m�m�m���j��i��h���j��i��h���j��i��h���j��i��hمنـــه مل جتـــرب علـــى الرضـــا، واألصـــل فيـــه قولـــه تعـــاىل 
l��kl��kl��kl��kllll�)3( ؛ وألنــه لــو آىل منهــا لكــان هلــا توقفــه وتطالبــه مــع االمتنــاع

بالفراق مع قدرته على الوطء، فكان يف اخلصي وابوب أوىل، وألنه ملا كـان 

                                                           

 ).169مع شرح الرصاع ص: ( -: حدود ابن عرفة انظر )1( 

 ) في (م): عدمته.2( 
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له اخليار مـع الرتـق والقـرن لعـدم االسـتمتاع املقصـود بعقـد النكـاح مـع إمكـان 
  .ختلصه منه بالطالق كان بأن يكون هلا اخليار يف هذه املواضع أوىل

z����z����z����z����z����z����z����z����11xلd6��a�/6S��L6/�א��طS��Q�oא�Kxلd6��a�/6S��L6/�א��طS��Q�oא�Kxلd6��a�/6S��L6/�א��طS��Q�oא�Kxلd6��a�/6S��L6/�א��طS��Q�oא�Kxلd6��a�/6S��L6/�א��طS��Q�oא�Kxلd6��a�/6S��L6/�א��طS��Q�oא�Kxلd6��a�/6S��L6/�א��طS��Q�oא�Kxلd6��a�/6S��L6/�א��طS��Q�oא�K��������
فـــإن كـــان اخلصـــى قـــائم الـــذكر ميكنـــه أن يطـــأ إال أنـــه ال ينـــزل فلهـــا اخليـــار 
أيضــاً؛ ألن وطــأه نــاقص عــن الكمــال فكــان هلــا اخليــار، فــإن ثبــت املقــام معــه 
سقط خيارها، وكذلك إن أمكنته بعد علمها بعيبه من تقبيل وملس، أو تلذذ 

يـــار هلـــا، وإن اختـــارت فراقـــه فـــال صـــداق هلـــا، ألن الفـــراق مـــن مبباشـــرة فـــال خ
  قبلها.
z����z����z����z����z����z����z����z����22xL6/�א��ط(�Z���c6+א��KxL6/�א��ط(�Z���c6+א��KxL6/�א��ط(�Z���c6+א��KxL6/�א��ط(�Z���c6+א��KxL6/�א��ط(�Z���c6+א��KxL6/�א��ط(�Z���c6+א��KxL6/�א��ط(�Z���c6+א��KxL6/�א��ط(�Z���c6+א��K��������

ويريد به املعرتض عن امرأتـه ويصـح منـه الـوطء، ويرجتـى زوال –فأما العنني 
فلزوجتـــه اخليــــار بـــني أن تقـــيم معــــه أو تفارقـــه، وذلـــك بــــأن  -االعـــرتاض عنـــه

احلـاكم، للحـر سـنة، وللعبـد سـتة أشـهر، ُيضرب له األجل مـن يـوم ترفعـه إىل 
خالفــاً  )1(فــإن أصــاب يف مــدة هــذا األجــل وإال طلــق عليــه إن اختــارت ذلــك

؛ ألن ذلـك إمجــاع الصـحابة، وروي عــن عمــر )2(لـداود يف قولــه: إنـه ال يؤجــل
، وال خمـالف هلـم واعتبـاراً باخلصـاء �وغـريهم  )3(وعثمان وعلّي وابن مسـعود

  واجلب. 
وإمنــــا قلنــــا: إن األجــــل ســــنة ملــــا روينــــاه عــــن الصــــحابة، وللمعــــىن وهــــو أن 
االعرتاض مرض من األمراض يرجى زوالـه وال يتـيقن لزومـه، واملقصـود بضـرب 
األجل إمهاله مدة يعاجل نفسه فيها وجيتهد يف زوال هذا العارض عنه، وليس  

لـه مـن  كاجلب واخلصاء اللذين ال يرجى زواهلما، فوجب أن يكون املضـروب

                                                           

 ).258)، الكافي ص: (48-2/47)، التفريع: (196-2/194المدونة: ( انظر )1(
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املدة قدراً من الزمان يتمكن فيه من ذلك، فكانت السـنة أوىل مـا ضـرب لـه؛ 
ألن ذلك إن كان من مرض يؤثر فيـه الزمـان، فالسـنة جتمـع الفصـول األربعـة، 

يف النكــاح  فلعلــه باالنتقــال إىل زمــان آخــر يــزول عنــه وألــا قــد جعلــت هــذا
ل الِبكر عند الزوج وعودها وغريه والختبار أمور حيتاج إىل اختبارها، منها طو 
  بكراً، وعهدة الرقيق يف األدواء الثالثة وغري ذلك.

، فوجه القـول )1(واختلف يف أجل العبيد: (فقيل: سنة، وقيل: ستة أشهر)
بأنه سنة اعتباراً باحلر، وألن الغرض بذلك اختباره يف تأثري األزمنة يف مرضه، 

  وذلك يستوي فيه احلر والعبد.
  نه ستة أشهر أنه يقربه من الفراق كأجل اإليالء.ووجه القول بأ

z����z����z����z����z����z����z����z����33xc6+0��*v���[א���PA�7א�Kxc6+0��*v���[א���PA�7א�Kxc6+0��*v���[א���PA�7א�Kxc6+0��*v���[א���PA�7א�Kxc6+0��*v���[א���PA�7א�Kxc6+0��*v���[א���PA�7א�Kxc6+0��*v���[א���PA�7א�Kxc6+0��*v���[א���PA�7א�K��������
ال مــن يــوم تزوجتــه، أو علمــت بــه  )2(وإمنــا قلنــا: إن األجــل مــن يــوم ترفعــه

وهــو مفتقــر إىل اجتهــاد احلــاكم  )3(خبــالف املــويل؛ ألنــه حــق هلــا ال تســتحقه
يســـتأنف األجـــل، ألنـــه قصـــده خبـــالف املـــويل، وألن املـــويل ال عـــذر لـــه يف أن 

اإلضرار وللمعـرتض خبالفـه ألن يقـول: إين معـذور بـرتك العـالج ألين مل أعلـم 
  أا ترافعين، فكنت أقدم االجتهاد يف ذلك.

z����z����z����z����z����z����z����z����44x!Pوdא�����
��/&6+��$S.م�א
��7�Kx!Pوdא�����
��/&6+��$S.م�א
��7�Kx!Pوdא�����
��/&6+��$S.م�א
��7�Kx!Pوdא�����
��/&6+��$S.م�א
��7�Kx!Pوdא�����
��/&6+��$S.م�א
��7�Kx!Pوdא�����
��/&6+��$S.م�א
��7�Kx!Pوdא�����
��/&6+��$S.م�א
��7�Kx!Pوdא�����
��/&6+��$S.م�א
��7�K��
؛ ألن )5(، خالفــــا ألمحــــد بــــن حنبــــل)4(بــــدعواها إذا أنكــــر وال حيكــــم بعنتــــه

ن الــدعوتني إذا تعارضــا وإحــدامها يقتضــى رفــع العقــد أو األصــل الســالمة، وأل
إثبــات خيــار فيــه، فــالقول قــول مــدعى الصــحة واالســتقرار، كــدعوى املشــرتى 

                                                           

 ) ما بين قوسين سقط من (م) ومن (ر). 1(

 ) في (م): ترافعه.2(

 ) في (م): يستحق.3(

 ).258)، الكافي ص: (2/48: التفريع: (انظر) 4(

 ).99-98)، مختصر الخرقي، ص: (345-344: مسائل اzمام أحمد ص: (انظر) 5(
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عيبـــاً بـــاملبيع أو اســـتحقاق اخليـــار، وكـــذلك إذا ضـــرب لـــه األجـــل وخلـــى بينـــه 
وبينها فادعى أنه وطئ فـأنكرت، فـالقول قولـه مـع ميينـه إن كانـت ثيبـاً خالفـاً 

، وألن ذلــك )2(عليــه اســتحقاق الفــراق وهــو منكــر ؛ ألــا مدعيــة)1(زاعــيلألو 
موكـــل إىل أمانتـــه، وألنـــه ال يقـــدر علـــى اإلشـــهاد علـــى وطئـــه إياهـــا كمـــا كـــان 
القــول قوهلــا يف تــداعيهما املســيس، فــإن حلــف فهــي امرأتــه علــى حاهلــا، وإن 

 الجتمـاع شـيئني مـؤثرين يف نكل أحلفت فإن حلفت فرق بينهمـا إن شـاءت
احلكــم، وإن نكلــت ســقط حقهــا مــن اخليــار، هــذا حكــم الثيــب، فأمــا البكــر 

  ففيها روايتان:
إحدامها: أا كالثيب، ألن ادعـاء املعـرتض كـالوطء يف األجـل  موكـول إىل 

  أمانته كالثيب.
أثـر إصـابة فـالقول قولـه،  )3(واألخرى أنه ينظـر إليهـا النسـاء فـإن قلـن: نـرى

ت عليــه، ووجههــا أنــا إذا وجــدنا طريقــاً إىل وإن قلــن: إــا علــى حاهلــا صــدق
العلم بذلك يقيناً كان أوىل من الرجوع إىل أمانته، وما ال يعلم صدقه فيه هو 

مــدخل، هـذا كلـه إذا اعـرتض عنهــا ومل يطأهـا قبـل االعــرتاض،  ممـا للنسـاء فيـه
  فال خيار هلا.  )4(فأما لو وطئها قبل االعرتاض، دفعة واحدة مث اعرتض عنها

��������������������������������zzzzzzzz55�K�K�K�K�K�K�K�KL��&eאL��&eאL��&eאL��&eאL��&eאL��&eאL��&eאL��&eא��������xc6+0����א��PAא,v*و��xc6+0א��PAא,v*و��xc6+0א��PAא,v*و��xc6+0א��PAא,v*و��xc6+0א��PAא,v*و��xc6+0א��PAא,v*و��xc6+0א��PAא,v*و��xc6+0א��PAא,v*و
إذا حـــل األجـــل وتقـــارى علـــى عـــدم الـــوطء واختـــارت الفســـخ، فإنـــه يـــؤمر 
           بــــــالطالق، ولــــــه أن يوقــــــع مــــــا شــــــاء، فــــــإن امتنــــــع احلــــــاكم يفســــــخ نكاحــــــه

؛ ألنـــه فســـخ جمتهـــد فيـــه لـــيس بغالـــب كالفرقـــة )6(خالفـــاً للشـــافعي )5(بطـــالق
                                                           

ال�ديار الش�امية ف�ي الفق�ه والزھ�د، : أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو ب�ن محم�د اuوزاع�ي، إم�ام ا;وزاعي) 1(
  ..)1/179)ھـ تذكرة الحفاظ: (157ولقد كان أفضل أھل زمانه، مات سنة(

 ) في (م): متكرر.2(

 ) في (ق): قد.3(

 ) عنھا: سقطت من (م) و (ر).4(

 ).258)، الكافي ص: (48-2/47)، التفريع: (2/164المدونة: ( انظر) 5(

 ).41-5/40اuم: ( انظر) 6(
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الصــداق والنفقــة وتكــون طلقــة واحــدة؛ ألن الغــرض يــتم ــا فــال  )1(بإعســار
فائـدة يف الزيــادة عليهـا، وتكــون بائنــة ألنـه مطلــق قبــل الـدخول، وال رجعــة لــه 
العرتافه بأا ال جتب له، وعليها العدة إذا خلى ا ألا حق اهللا تعاىل، فـال 

  يقبل اتفاقهما على إسقاطها.
z����z����z����z����z����z����z����z����66א��Q0אق��
��+���2S��Kxc6+xc6+xc6+xc6+xc6+xc6+xc6+xc6א��
אق���Q0א����2S��Kא��
אق���Q0א����2S��Kא��
אق���Q0א����2S��Kא��
אق���Q0א����2S��Kא��
אق���Q0א����2S��Kא��
אق���Q0א����2S��Kא��
אق���Q0א����2S��Kא��

: إحـــدامها أنـــه يكمـــل، واألخـــرى إن طـــال )2(ويف تكميـــل الصـــداق روايتـــان
مثلـه مبـا ميكنـه كمـل عليـه،  )3(مقامه معها وتلذذه ـا واسـتمتاعه ـا اسـتمتاع

وإن كان حبدثان دخوهلا، ومل يطل أمرها معه لزمه نصفه، فوجه اإلطـالق أـا 
ال يســقط مــا وجــب  يلزمهــا مــن التمكــني فعجــزه عــن اســتيفاء حقــه فعلــت مــا

هلا، ووجه التفصيل أنـه دخـل علـى أن يسـتمتع بـال وطء فـال جيـوز أن يكمـل 
عليه الصداق من غري استيفائه، كمـا لـو حـبس مبـرض أو سـجن، فـإذا كانـت 

  إقامته وتلذذه منها، فقد استمتع بغاية ممكنة فأشبه السليم إذا وطئ.
z����z����z����z����z����z����z����z����77x!6+����/�0��^0kذא�E�Kx!6+����/�0��^0kذא�E�Kx!6+����/�0��^0kذא�E�Kx!6+����/�0��^0kذא�E�Kx!6+����/�0��^0kذא�E�Kx!6+����/�0��^0kذא�E�Kx!6+����/�0��^0kذא�E�Kx!6+����/�0��^0kذא�E�K��

ة، مث تزوجتـــه بعــــد ذلــــك عاملـــة بعنتــــه، فلهــــا أن ترفعــــه إذا طلـــق عليــــه بالعنــــ
وتضـــرب لـــه األجـــل ثانيـــة، وال يقطـــع خيارهـــا علمهـــا بـــذلك خبـــالف اخلصـــى 
وابوب، ألن االعرتاض مرض من األمراض يرجى زوالـه، فـإذا تزوجتـه أمكـن 
أن يكــون قــد زال مرضــه عنــه، فلــم يوجــب ذلــك رضــاها بــه ال حمالــة، واجلــب 

  غري زائل فال يقدم عليه إال مع الرضا به.واخلصاء أمر ثابت 
  

  

                                                           

 في (م): باعتبار.) 1(

 ).258)، الكافي ص: (2/48)، التفريع: (169-2/168المدونة: ( انظر) 2(

 بھا استمتاع: سقطت من (ق) ومن (ر). )3(
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�7�W)&+!�א�Y|ق���7�W)&+!�א�Y|ق���7�W)&+!�א�Y|ق���7�W)&+!�א�Y|ق���7�W)&+!�א�Y|ق���7�W)&+!�א�Y|ق���7�W)&+!�א�Y|ق���7�W)&+!�א�Y|ق����

خالفـاً  )2(مستحبة غري مستحقة وال جيرب عليها مـن أباهـا )1(ومتعة الطالق
؛ ألن الطـالق تـأثريه اإلسـقاط دون اإلجيـاب؛ بـدليل )3(أليب حنيفة والشـافعي

كــاملوت، ســقوط نصــف املهــر املســمى قبــل الــدخول؛ وألنــه نــوع مــن البينونــة  
وألن احلقــوق الــيت يتعلــق وجوــا بالنكــاح للمــرأة ال بــد أن تكــون معتــربة ـــا 

  وبالزوج كاملهر والنفقة، فأما بالرجل وحده فليس فيها.
z����z����z����z����1ن�S��K,�Kن�S��K,�Kن�S��K,�Kن�S��K,�Kق�|Yق)&+!�א�|Yق)&+!�א�|Yق)&+!�א�|Yא��!+&(xxxx� �

وهـــي لكـــل مطلقـــة كانـــت مـــدخوًال ـــا أو غـــري مـــدخول ـــا، إال املطلقـــة 
واملختلعــة، وإمنــا قلنــا: إــا لكــل مطلقـــة املفــروض هلــا قبــل الــدخول واملالعنــة 

 )5(���m�m�m�m{���z��y{���z��y{���z��y{���z��yllllفعـم، وقولـه) ���������������������m�m�m�m������������llll)4لقوله تعاىل:
  ومل خيص؛ وألنه ضرب من التسريح باجلميل واإلحسان.

         فأمــــا املطلقــــة الــــيت قــــد فــــرض هلــــا ومل يــــدخل ــــا، فإنــــه ملــــا ســــقط نصــــف
املهـــر املســـمى هلـــا بـــالطالق وهـــو آكـــد مـــن املتعـــة، امتنـــع أن جيـــب هلـــا شـــيء 

  مستأنف.

                                                           

مع ش�رح الرص�اع ص:  -) متعة الطQق: ھو ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطQقه إياھا (حدود ابن عرفة 1(
183.(  

 ).254)، الكافى: ص: (52/ 2: ()، التفريع3/573: الموطأ: (انظر) 2(

 ).2/164)، المھذب: (194مختصر الطحاوي (ص:  انظر) 3(

 .236سورة البقرة، ا.ية: ) 4(

 .241سورة البقرة، ا.ية: ) 5(
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فإمنــا مل يكـن هلـا متعــة؛ ألن تسـرحيها علـى غــري اجلميـل بــل  )1(وأمـا املالعنـة
على اية القبيح، وألـا غـري مطلقـة، واملختلعـة قـد دفعـت شـيئاَ مـن عنـدها، 

  ا شيء مستأنف.أو أسقطت واجباً كان هلا، فامتنع أن يلزم هل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ) في (م): فإنھا.1(
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8�S6زوאج��7א�Aא�Q0��!�q6א��W��8�S6زوאج��7א�Aא�Q0��!�q6א��W��8�S6زوאج��7א�Aא�Q0��!�q6א��W��8�S6زوאج��7א�Aא�Q0��!�q6א��W��8�S6زوאج��7א�Aא�Q0��!�q6א��W��8�S6زوאج��7א�Aא�Q0��!�q6א��W��8�S6زوאج��7א�Aא�Q0��!�q6א��W��8�S6زوאج��7א�Aא�Q0��!�q6א��W����

واألصــــل يف  ،)1(والنفقــــة واجبــــة للزوجــــة بالعقــــد والتمكــــني مــــن االســــتمتاع
§���§���§���§�����m�m�m�m، وقولــــه:)�m�m�m�ml��k���j��i��hl��k���j��i��hl��k���j��i��hl��k���j��i��h�l�l�l�l)2 وجومــــا قولــــه تعــــاىل:

¬��«���ª��©������¨¬��«���ª��©������¨¬��«���ª��©������¨¬��«���ª��©������¨llll�)3( تقول امرأتك انفـق علـّي �، وقوله" :
وألّن الزوجية عقد على منافع والنفقة يف مقابلة اسـتدامة تلـك ، )4(أو طلقين"

  املنافع.
z����z����z����z����z����z����z����z����11x!�q6א��R��Q&(�Kx!�q6א��R��Q&(�Kx!�q6א��R��Q&(�Kx!�q6א��R��Q&(�Kx!�q6א��R��Q&(�Kx!�q6א��R��Q&(�Kx!�q6א��R��Q&(�Kx!�q6א��R��Q&(�K��������

وال جتــب النفقــة إال بالــدخول أو بــأن يــدعى إليــه، وأن يكــون الــزوج بالغــاً، 
وهــي ممــن يســتمتع مبثلهــا وميكــن وطؤهــا وإن مل تبلــغ، وال نفقــة لناشــز، وإمنــا 

، ألـا يف مقابلـة التمكــني )5(أن يـدعى للبنـاءشـرطنا يف وجوـا أن يـدخل أو 
من االستماع، بدليل أن الناشز ال نفقة هلا، فإذا حصل الدخول فقد حصـل 

كان االمتناع من   )6(ما هي عوض عليه، وكذلك التمكني منه ألنه إذا حصل
جهته فال يلزم املرأة شيء منه، وإمنا شرطنا أن يكـون الـزوج بالغـاً خالفـاً أليب 

، ألن الصــغري ال يتــأيت منــه االســتمتاع الــذي )7(وألحــد قــويل الشــافعي حنيفـة،
يعاوض عليه لصغره، وهي يف مقابلته، وإمنا شرطنا أن تكون ممـن يوطـأ مثلهـا 

                                                           

 -254)، الك���افى: ص (209-200)، الرس���الة (ص 54-2/53)، التفري���ع: (193-2/192المدون���ة: ( انظ���ر) 1(
256.( 

 .228رة البقرة، ا.ية: سو) 2(

 .)232(سورة البقرة، ا.ية: ) 3(

)، وق��ال اuلب��اني: ص��حيح موقوف��اً 2/309)، وال��دار قطن��ي: (2/476)، وأحم��د: (7/471) أخرج��ه البيھق��ي: (4(
 ).7/240(إرواء الغليل: 

 ) للبناء: سقطت من (م).5(

 ) في (م): جعل.6(

 ).231)، مختصر المزني (ص: 3/91(: مختصر القدوري مع شرح الميداني: انظر) 7(
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خالفــاً للشــافعي يف إســقاطه اعتبــار ذلــك يف أحــد قوليــه؛ ألن االســتمتاع غــري 
لنـا: إـا إذا  العوض عليه لقصورها عن بلوغه، وإمنا ق متأت منها فلم تستحق

كانت تطيق الـوطء لزمتـه النفقـة عليهـا، وإن مل تكـن بالغـاً؛ ألن املعـىن الـذي 
يعـــاوض بـــه يف النفقـــة موجـــود كالبـــالغ، وإمنـــا قلنـــا: ال نفقـــة لناشـــز خالفـــاً ملـــا 

ملـــــا بينـــــاه يف مقابلـــــة التمكـــــني مـــــن  حيكـــــى مـــــن ابـــــن عبـــــد احلكـــــم إن صـــــح،
جتـــــب كـــــالثمن واملـــــثمن يف االســـــتمتاع دون ملكـــــه، فـــــإذا عـــــدم التمكـــــني مل 

  البياعات.   
z����z����z����z����z����z����z����z����22x!�q6������������Kא,+&\�����Kx!�q6א,+&\�����Kx!�q6א,+&\�����Kx!�q6א,+&\�����Kx!�q6א,+&\�����Kx!�q6א,+&\�����Kx!�q6א,+&\�����Kx!�q6א,+&\�

             االعتبــــار بالنفقــــة حبــــال الــــزوجني معــــاً فيفــــرض هلــــا كفايتهــــا علــــى مــــا يــــرى 
خالفـــــاً  )1(مـــــن قـــــدرها وقـــــدر زوجهـــــا مـــــن اليســـــر والعســـــر، وليســـــت مبقـــــدرة

يف قوله: إا مقـدرة ال اجتهـاد للحـاكم فيهـا ومعتـربة حبـال الـزوج  )2(للشافعي
وحــده، فعلــى املوســر ُمــدان، وعلــى املتوســط مــد ونصــف، وعلــى املعســر مــد؛ 

���©�����������m�m�m�m¬��«���ª لقولـــه تعـــاىل: �̈��§¬��«���ª��©��� �̈��§¬��«���ª��©��� �̈��§¬��«���ª��©��� �̈��§llll)3( وذلـــك يقتضـــى ،
هلنـد ملـا قالـت: إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح،  �مراعاة حاهلما مجيعـاً، وقولـه 

وإنـــــه ال يعطيـــــين مـــــا يكفيـــــين وولـــــدي، فقـــــال: "خـــــذي مـــــا يكفيـــــك وولـــــدك 
، فردهـا إىل العلـم مبقـدار كفايتهـا ومل يقـدر حبـد؛ وألن النفقـة يف )4(باملعروف"

ــــه مــــن االســــتمتاع قــــدر كفايتــــه  مقابلــــة االســــتمتاع، فلمــــا وجــــب أن تبــــذل ل
     .)5(دل النفقة هلاباملعروف، فكذلك يلزمه ب

  

                                                           

 .) في (م): مقدرة1(

 ). 142، اzقناع (ص: 231)، مختصر المزني ص: 109-3/106: اuم: (انظر) 2(

 .)232( سورة البقرة، ا.ية:) 3(

)، ومس�لم ف�ي 6/193) أخرجه البخاري في النفقات، باب: إذا لم ينف�ق الرج�ل، فللم�رأة أن تأخ�ذ بغي�ر علم�ه: (4(
  ).2/1338، باب: قضية ھند (اuقضية

 ) لھا: سقطت من (م).5(
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z����z����z����z����z����z����z����z����33x
Oدم�وא������qS��a���
E�Kxذא��3ن�)�0Oدم�وא������qS��a���
E�Kxذא��3ن�)�0Oدم�وא������qS��a���
E�Kxذא��3ن�)�0Oدم�وא������qS��a���
E�Kxذא��3ن�)�0Oدم�وא������qS��a���
E�Kxذא��3ن�)�0Oدم�وא������qS��a���
E�Kxذא��3ن�)�0Oدم�وא������qS��a���
E�Kxذא��3ن�)�0Oدم�وא������qS��a�����������E�Kذא��3ن�)�0
ــــه حتمــــل لزمــــه أن خيــــدمها                إذا كــــان مثلهــــا ال يكفيهــــا خــــادم واحــــد، وحال

��m�m�m�m��³��³��³��³، لقولــه تعــاىل:)2(،خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي)1(خدمـة مثلهــا

´́́́llll)3(  وألنه ملا وجب إخـدامها بالواحـدة حلاجتهـا إليهـا كـذلك إذا
  احتاجت إىل اثنتني.

z����z����z����z����z����z����z����z����44x!�q6�����������E�Kذא�%�4*�א�dوج����E�Kx!�q6ذא�%�4*�א�dوج����E�Kx!�q6ذא�%�4*�א�dوج����E�Kx!�q6ذא�%�4*�א�dوج����E�Kx!�q6ذא�%�4*�א�dوج����E�Kx!�q6ذא�%�4*�א�dوج����E�Kx!�q6ذא�%�4*�א�dوج����E�Kx!�q6ذא�%�4*�א�dوج�
إذا أعسر بالنفقة ومل ترض املقام معه ضرب له أجل، وتـُُلوَم يف أمـره فقيـل: 

عليه، إال  )4(شهر، وقيل: األيام اليسرية الثالثة وحنوها، فإن أنفق وإال طلقت
، وإمنا )5(أن تكون تزوجته فقرياً تعلم أن ال مال له فال يكن هلا مفارقته بعسر

��m�m�m�m�����G�����G�����G�����G، لقولـــه تعـــاىل:)6(قلنـــا: إنـــه يفـــارق بإعســـار النفقـــة خالفـــاً أليب حنيفـــة 
J�����I��HJ�����I��HJ�����I��HJ�����I��H llll�)7( ــــــا ويف إمســــــاكه إياهــــــا بغــــــري إنفــــــاق إضــــــرار ،

وقولــه ) ��m�m�m�m�|��{��z��y�|��{��z��y�|��{��z��y�|��{��z��y����}}}}llll�)8لقولـه تعــاىل:وتضـييق عليهــا، 
ـــــــّى أو طلقـــــــين"� ـــــــة )9(: "تقـــــــول امرأتـــــــك انفـــــــق عل ، وألن النفقـــــــة يف مقابل

االســتمتاع، فلمــا كانــت إذا نشــزت ال نفقــة هلــا ملنعهــا االســتمتاع، كــذلك إذا 
مل جتــب النفقــة مــن جهتــه، فلهــا مفارقتــه؛ وألــا ملــا كانــت مفارقتــه يف اإليــالء 

  يف عدم النفقة أوىل. والعنة وضررمها أيسر من ضرر النفقة، فكان
  

                                                           

 ).409)، الرسالة (ص: 2/55: التفريع: (انظر) 1(

 .231-20)، مختصر المزني ص: 5/107)، اuم: (223: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 2(

 .19سورة النساء، ا.ية: ) 3(

 ) في (م): طلق.4(

 ).256-255)، الكافى: (ص: 56-2/55)، التفريع: (194-2/193: المدونة: (انظر) 5(

 ).3/96مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري 223: مختصر الطحاوي (ص: انظر )6(

 .6سورة الطQق، ا.ية:  )7(

 .229سورة البقرة، ا.ية:  )8(

 ) سبق تخريج الحديث.9(
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z����z����z����z����z����z����z����z����55x!�q6א��K��*%+20���PAא����������Kد�����*�א�K��*%+20���PAא��Kx!�q6د�����*�א�K��*%+20���PAא��Kx!�q6د�����*�א�K��*%+20���PAא��Kx!�q6د�����*�א�K��*%+20���PAא��Kx!�q6د�����*�א�K��*%+20���PAא��Kx!�q6د�����*�א�K��*%+20���PAא��Kx!�q6د�����*�א�K��*%+20���PAא��Kx!�q6د�����*
وإمنــا قلنــا: يضـــرب لــه أجـــل ليتبــني أمـــره ويصــح إعســـاره؛ ألنــه ال جيـــوز أن 
يطلق عليه بإعسـار املـدة القريبـة كـاليوم واليـومني؛ ألن ذلـك ال يضـر اإلضـرار 

، )1(مـن ذلـك الشديد، وال يكاد خيلـوا أحـد منـه، وإمنـا الـذي يـؤثر مـا يسـتدام
مـن  واختالف قوله يف مدة األجل يرجع إىل ما خيترب أمره فيه على ما يشاهد

  حاله.
z����z����z����z����z����z����z����z����66x/�
م�)d��K(�!-9�qوU���XPًא���,!���Kx/�
م�)d��K(�!-9�qوU���XPًא���,!���Kx/�
م�)d��K(�!-9�qوU���XPًא���,!���Kx/�
م�)d��K(�!-9�qوU���XPًא���,!���Kx/�
م�)d��K(�!-9�qوU���XPًא���,!���Kx/�
م�)d��K(�!-9�qوU���XPًא���,!���Kx/�
م�)d��K(�!-9�qوU���XPًא���,!���Kx/�
م�)d��K(�!-9�qوU���XPًא���,!���K��������

          وإمنــــا قلنــــا: إــــا تزوجتــــه فقــــريا تعلــــم حبالــــه، فــــال مفارقــــة هلــــا؛ ألــــا راضــــية
  بعيبه، فقد أقدمت على بصرية ومعرفة حباله، كمشرتى السلعة عاملاً بعيبها.

z����z����z����z����z����z����z����z����77x!�q6�����������k�K|ق�א,+%*����k�Kx!�q6|ق�א,+%*����k�Kx!�q6|ق�א,+%*����k�Kx!�q6|ق�א,+%*����k�Kx!�q6|ق�א,+%*����k�Kx!�q6|ق�א,+%*����k�Kx!�q6|ق�א,+%*����k�Kx!�q6|ق�א,+%*�
وطالق املعسر بالنفقة إن كان بعد الدخول رجعي، فإن أيسر فله الرجعة؛ 

الضرر، فـإذا زال كانـت الرجعـة كمـا لـو زال  )2(ألن الفرقة إمنا كانت من أجل
ا املطالبـة بالفرقـة ورجعـت معتـربة باليسـر، فـإن وجـد منـه قبل الفرقة مل يكن هلـ

 صــحت، وإن راجــع معســراً مل تصــح، فــإن كــان قبــل الــدخول مثــل أن يــدعى
  .)3(إىل البناء فال يبىن وال جيد ما ينفق فالطالق بائن

z����z����z����z����z����z����z����z����88xאق
�����9�%�Vא�Kxאق
�����9�%�Vא�Kxאق
�����9�%�Vא�Kxאق
�����9�%�Vא�Kxאق
�����9�%�Vא�Kxאق
�����9�%�Vא�Kxאق
�����9�%�Vא�Kxאق
�����9�%�Vא�K��������
اإلعســــار بالصــــداق أن يوجــــب هلــــا الفرقــــة إذا طلبــــت بــــذلك بعــــد ضــــرب 

؛ )5(خالفـاً أليب حنيفـة )4(حسب ما يرجى له مـن زوال اإلعسـار األجل على
ألن هلـا أن متنـع نفسـها حـىت تقـبض الصـداق، كمـا أن للبـائع أن مينـع إقبــاض 

                                                           

 ) في (م): استدامة ذلك.1(

 ) في (م): uجل.2(

 .256)، الكافي ص: 2/55)، التفريع: (194-2/192المدونة: ( انظر) 3(

 .256)، الكافي ص: 2/55)، التفريع: (194-2/192المدونة: ( انظر) 4(

   ).3/96)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (223: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 5(
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السلعة حىت يقبض الثمن، ففي منع املفارقة إضرار ا؛ ألـا إمـا تلـزم إضـراره 
اً بإعسـار أو تسليم البضع إليه والرضا بذمتـه، وكـل ذلـك غـري واجـب، واعتبـار 

النفقة، وألن تعذر االستمتاع من جهتـه إذا أدى إىل الضـرر وجـب هلـا اخليـار  
  كالعنة واإليالء. 
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�8�Se�Wא,*���א,������0/���8�Se�Wא,*���א,������0/���8�Se�Wא,*���א,������0/���8�Se�Wא,*���א,������0/���8�Se�Wא,*���א,������0/���8�Se�Wא,*���א,������0/���8�Se�Wא,*���א,������0/���8�Se�Wא,*���א,������0/����������

خالفـــــــاً أليب حنيفـــــــة  )1(املـــــــريض املخـــــــوف عليـــــــه ال جيـــــــوز لـــــــه أن يتـــــــزوج
 ؛ ألنــه حمجــور عليــه يف مالــه أن خيرجــه علــى غــري عــوض فيمــا ال)2(والشــافعي

حاجــة بــه إليــه حلــق الورثــة، والنكــاح يتضــمن هــذا املعــىن؛ ألنــه يوجــب املهــر 
والنفقة وال حاجة به على الوطء فيجب منعه منـه، ويـدل علـى ثبـوت احلجـر 
أنــه ممنــوع مــن اهلبــة والصــدقة، ومــا يفعلــه مــن ذلــك يوقــف علــى الثلــث؛ وألن 

ث؛ ويف تزوجيـه طالقه غري مانع مـن املـرياث، ألن فيـه إخـراج الـوارث عـن املـريا
  هذا املعىن.
z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKK��/�0�����,א����8א,*�Se�}%��7/�0�����,א����8א,*�Se�}%��7/�0�����,א����8א,*�Se�}%��7/�0�����,א����8א,*�Se�}%��7/�0�����,א����8א,*�Se�}%��7/�0�����,א����8א,*�Se�}%��7/�0�����,א����8א,*�Se�}%��7/�0�����,א����8א,*�Se�}%��7xxxxxxxx��������

يفســخ إذا وقــع؛ ألن كــل نكــاح غــري جــائز  )3(إذا ثبــت أنــه غــري جــائز فإنــه
فيجب فسخه، والظاهر من قوله: إنه يفسخ بطالق، ألنه مفتقر إىل اجتهـاد 

، وســـواء دخـــل أو مل يـــدخل ألن الـــدخول ال يصـــحح )4(ولقولـــه اخلـــالف فيـــه
العقــد الفاســد، فــإن مل يــدخل فســخ وال شــيء هلــا، وإن دخــل فلهــا الصــداق 
مــن ثلثــه لفســاد العقــد، وإن مل يكــن مســى هلــا، فلهــا صــداق املثــل ألنــه قيمــة 
البضع، وإن كان هناك مسمى نظر، فإن كان مثـل صـداق املثـل أو أقـل كـان 

ليــه ففيـه روايتــان مبنيتـان علـى وجــوب التـوارث إن مــات مجيعـه هلـا، وإن زاد ع
قبــل الفســخ: إحــدامها: أنــه لــيس هلــا إال بقــدر صــداق املثــل؟ ألنــا إن زدناهــا 
علــى ذلــك مل ختــل أن تكــون وارثــة أو غــري وارثــة، فــإن كانــت ترثــه كــان ذلــك 

                                                           

 ).248الكافي (ص: )، 201)، الرسالة (ص: 2/56)، التفريع: (2/186: المدونة: (انظر) 1(

 ).67-2/33)، المھذب: (2/1520: بدائع الصنائع: (انظر) 2(

 ) في (م): فيجب.3(

 .)6/186) لما جاء في المدونة قوله: قد اختلف فيه: (4(
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علــى غــري عــوض،  وصــية لــوارث، وإن كانــت ال ترثــه كــان ذلــك إخــراج مــال
اجلميـــع؛ ألـــا ليســـت بوارثـــة، فـــأكثر مـــا يف هـــذا البـــاب أن  واألخـــرى أن هلـــا

  يكون وصية لغري وارث.
z����z����z����z����z����z����z����z����22KKKKKKKK��8�S6א��Q0��/�0�����,א���א,*�'��C�78�S6א��Q0��/�0�����,א���א,*�'��C�78�S6א��Q0��/�0�����,א���א,*�'��C�78�S6א��Q0��/�0�����,א���א,*�'��C�78�S6א��Q0��/�0�����,א���א,*�'��C�78�S6א��Q0��/�0�����,א���א,*�'��C�78�S6א��Q0��/�0�����,א���א,*�'��C�78�S6א��Q0��/�0�����,א���א,*�'��C�7xxxxxxxx��������

ويف ثبوته على النكاح إن صح روايتان مبنيتان على أصل هو: فسـاده هـل 
هو يف عقده أم ملعىن غري عقده؟ فـإذا كـان فسـاده يف عقـده مل يصـح الثبـوت 

، وإذا قلنــا: إن فســاده حلــق الورثــة صـح بعــد زوال املــرض لــزوال حقــوقهم عليـه
  منه كنكاح العبد بغري إذن سيده وهذا اعتالل عبد امللك.

z����z����z����z����z����z����z����z����33KKKKKKKK��b*��Sوא��!(A�8א�Seb*��Sوא��!(A�8א�Seb*��Sوא��!(A�8א�Seb*��Sوא��!(A�8א�Seb*��Sوא��!(A�8א�Seb*��Sوא��!(A�8א�Seb*��Sوא��!(A�8א�Seb*��Sوא��!(A�8א�Sexxxxxxxx��������
: جيـــوز ألن )2(، فقـــال أبـــو مصـــعب)1(واختلـــف يف نكاحـــه األمـــة والكـــافرة

وارث علـــى ورثتـــه،  الـــذي ألجلـــه منعنـــا نكـــاح احلـــرة املســـلمة أن فيـــه إدخـــال
وذلك معدوم هاهنا، وقـال عبـد امللـك: ال جيـوز ألن األمـة قـد تعتـق والكـافرة 

  قد تسلم قبل املوت فيصريان من أهل املرياث.
z����z����z����z����z����z����z����z����44KKKKKKKK��/�0�����,א���ق�א,*|k�7/�0�����,א���ق�א,*|k�7/�0�����,א���ق�א,*|k�7/�0�����,א���ق�א,*|k�7/�0�����,א���ق�א,*|k�7/�0�����,א���ق�א,*|k�7/�0�����,א���ق�א,*|k�7/�0�����,א���ق�א,*|k�7xxxxxxxx��������

؛ ألنه مروي عن عمر وعثمان )4(خالفا للشافعي )3(وطالقه ال مينع املرياث
علــى  وال خمــالف هلـم؛ وألنـه حمجــور عليـه )5(الـزبريوعلـّى وأيب ابـن كعــب وابـن 

  ما ذكرناه حلقوق الورثة، وذلك مينع أن ميلك إزالتهم عما أوجب احلجر هلم.
��������

                                                           

 ).248)، الكافي (ص: 2/56)، التفريع: (2/186: المدونة: (انظر) 1(

مص�عب ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن ع�وف الزھ�ري، روى ) أبو مصعب: أبو بكر القاسم بن الح�رث ب�ن زرارة ب�ن 2(
 ).2/347، ترتيب المدارك: (1/428ھـ) (تذكرة الحفاظ: 242عن مالك والزھري، وعنه البخاري ومسلم (ت

 ).201)، الرسالة (ص: 81-2/80)، التفريع: (133-2/132: المدونة: (انظر )3(

 ).195-194)،  مختصر المزني (ص:5/254: اuم: (انظر )4(

)، عب�د ال�رزاق: 7/253) وابن أب�ي ش�يبة: (363-7/362)، والبيھقي: (2/571خرج ھذه ا.ثار: الموطأ: (أ) 5(
)6/340 ( 
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z����z����z����z����z����z����z����z����55KKKKKKKK����
+�
��C��'�א,Uא��,�7�X�0k�K)*ض�א,�'��Nא�L)�'��7א�+
4�bو�+�
��C��'�א,Uא��,�7�X�0k�K)*ض�א,�'��Nא�L)�'��7א�+
4�bو�+�
��C��'�א,Uא��,�7�X�0k�K)*ض�א,�'��Nא�L)�'��7א�+
4�bو�+�
��C��'�א,Uא��,�7�X�0k�K)*ض�א,�'��Nא�L)�'��7א�+
4�bو�+�
��C��'�א,Uא��,�7�X�0k�K)*ض�א,�'��Nא�L)�'��7א�+
4�bو�+�
��C��'�א,Uא��,�7�X�0k�K)*ض�א,�'��Nא�L)�'��7א�+
4�bو�+�
��C��'�א,Uא��,�7�X�0k�K)*ض�א,�'��Nא�L)�'��7א�+
4�bو�+���������Cxxxxxxxx��'�א,Uא��,�7�X�0k�K)*ض�א,�'��Nא�L)�'��7א�+
4�bو�
 ؛ ألن املـرياث)1(خالفـاً أليب حنيفـةوسواء مات يف العدة أو بعد انقضـائها 

إمنــا يثبــت هلــا ألن الطــالق صــادق ســببه وهــو ثبــوت احلجــر عليــه مــن أجلهــا، 
الـذي  )2(فرق بـني بقـاء العـدة وزواهلـا لوجـوب املـرياث هلـا حبصـول السـبب فال

  هو احلجر.
z����z����z����z����z����z����z����z����66KKKKKKKK��W
+�
�3�7Wن�א�Y|ق�-���א�
��ل�4و�+�
�3�7Wن�א�Y|ق�-���א�
��ل�4و�+�
�3�7Wن�א�Y|ق�-���א�
��ل�4و�+�
�3�7Wن�א�Y|ق�-���א�
��ل�4و�+�
�3�7Wن�א�Y|ق�-���א�
��ل�4و�+�
�3�7Wن�א�Y|ق�-���א�
��ل�4و�+�
�3�7Wن�א�Y|ق�-���א�
��ل�4و�+����������3�7xxxxxxxxن�א�Y|ق�-���א�
��ل�4و�

؛ ألـــا )3(خالفـــاً أليب حنيفـــةوســـواء كـــان الطـــالق قبـــل الـــدخول أو بعـــده 
يف املـرض ثبـت هلـا حـق احلجـر عليـه، فـإذا مـات فيـه ورثتـه مـع ســالمة  مطلقـة

   احلال أصله املدخول ا.
z����z����z����z����z����z����z����z����77KKKKKKKKوج��d&4ن���
+�
�4ن��&dوج)Uא��א,�0Y!��7א,*ض�א,����+�
�4ن��&dوج)Uא��א,�0Y!��7א,*ض�א,����+�
�4ن��&dوج)Uא��א,�0Y!��7א,*ض�א,����+�
�4ن��&dوج)Uא��א,�0Y!��7א,*ض�א,����+�
�4ن��&dوج)Uא��א,�0Y!��7א,*ض�א,����+�
�4ن��&dوج)Uא��א,�0Y!��7א,*ض�א,����+�
�4ن��&dوج)Uא��א,�0Y!��7א,*ض�א,����+���������U(xxxxxxxxא��א,�0Y!��7א,*ض�א,����

ــــــه          ، ألن املــــــرياث)4(وترثــــــه إن تزوجــــــت خالفــــــاً للشــــــافعي يف بعــــــض أقاويل
إمنـــا وجـــب هلـــا بإخراجـــه إياهـــا منـــه بعـــد ثبـــوت حـــق احلجـــر هلـــا عليـــه، وهـــذا 

تزوجيهـا، فلـم يكـن العتبـار التـزويج معـىن كمـا مل يكـن العتبـار  )5(موجـود مـع
  معىن. العدة

z����z����z����z����z����z����z����z����88KKKKKKKK��'�(�$C�/�*(�K(�Z;ذא�E'�(�$C�/�*(�K(�Z;ذא�E'�(�$C�/�*(�K(�Z;ذא�E'�(�$C�/�*(�K(�Z;ذא�E'�(�$C�/�*(�K(�Z;ذא�E'�(�$C�/�*(�K(�Z;ذא�E'�(�$C�/�*(�K(�Z;ذא�E'�(�$C�/�*(�K(�Z;ذא�Exxxxxxxx��������
وإذا صح من مرضه مث مات فال ترثه على أي وجه كـان خالفـا لزفـر، ألنـه 

   احلجر عنه فصار كمن طلق يف الصحة.إذا صح فقد زال 
��������
��������

                                                           

 ).3/52)، مختصر القدورى مع شرح الميداني: (203: مختصر الطحاوى (ص: انظر) 1(

 ) في (م): سببه.2(

 ).3/52(مع شرح الميداني:  -، مختصر القدورى 203: مختصر الطحاوى ص: انظر) 3(

 ).195)، مختصر المزني (ص: 5/254: اuم: (انظر )4(

 ) في (م): بعد.5(
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z����z����z����z����z����z����z����z����99KKKKKKKK����*(ق�و���|Yא��/&��Nذא�E��*(ق�و���|Yא��/&��Nذא�E��*(ق�و���|Yא��/&��Nذא�E��*(ق�و���|Yא��/&��Nذא�E��*(ق�و���|Yא��/&��Nذא�E��*(ق�و���|Yא��/&��Nذא�E��*(ق�و���|Yא��/&��Nذא�E��*(ق�و���|Yא��/&��Nذא�Exxxxxxxx����������������
، خالفــاً أليب )1(ولــو ســألته الطــالق وهــو مــريض فطلقهــا أو خالعهــا ورثتــه

حكــــــم بــــــذلك يف متاضــــــر بنــــــت  -�-، ألن عثمــــــان )2(حنيفــــــة والشــــــافعي
زوجـة عبـد الـرمحن بـن عـوف، وكانـت عنـده علـى طلقـة فسـألته يف  )3(األصبع

أن يطلقها تطليقة هي آخر طالقهـا فورثهـا عثمـان  )4(شكوته الذي مات فيه
، ومل ينكــر ذلــك عليــه أحــد؛ وألــا مطلقــة يف املــرض كــاليت مل تــأذن؛ )5(منــه

وألن اإلنســـــان قـــــد يضـــــيق علـــــى زوجتـــــه حـــــىت تســـــأله اخللـــــع فحســـــم البـــــاب 
ا؛ وألن اإلذن يف إخراجها من املرياث بعد ثبوته سـببه ال يـؤثر كمـا لـو بتوريثه

  قالت: لست أرثك. 
z����z����z����z����z����z����z����z����1010KKKKKKKK��/�0�����,�0!��7א,*ض�אY,א�X��(ن�E/�0�����,�0!��7א,*ض�אY,א�X��(ن�E/�0�����,�0!��7א,*ض�אY,א�X��(ن�E/�0�����,�0!��7א,*ض�אY,א�X��(ن�E/�0�����,�0!��7א,*ض�אY,א�X��(ن�E/�0�����,�0!��7א,*ض�אY,א�X��(ن�E/�0�����,�0!��7א,*ض�אY,א�X��(ن�E/�0�����,�0!��7א,*ض�אY,א�X��(ن�Exxxxxxxx����������������

، ألــــا مل خترجــــه هــــي عــــن املــــرياث، وليســــت )6(وإن ماتــــت هــــي مل يرثهــــا
  حمجوراً عليها ألجله فافرتق حبكم موته وموا.

z����z����z����z����z����z����z����z����1111KKKKKKKK���b
��b
����������������xxxxxxxxא,�0Y!�א� �)�'��7א,*ض�א,���א,�0Y!�א� �)�'��7א,*ض�א,���א,�0Y!�א� �)�'��7א,*ض�א,���א,�0Y!�א� �)�'��7א,*ض�א,���א,�0Y!�א� �)�'��7א,*ض�א,���א,�0Y!�א� �)�'��7א,*ض�א,���א,�0Y!�א� �)�'��7א,*ض�א,���א,�0Y!�א� �)�'��7א,*ض�א,����
وعـــدا عـــدة الطـــالق؛ ألـــا قـــد بانـــت بـــالطالق دون املـــوت، وإمنـــا قطـــع 

   املرض من أحكام املبتوتة انتفاء اإلرث فقط.
z����z����z����z����z����z����z����z����1212KKKKKKKK��������/�0��m�,�8א�Se/�0��m�,�8א�Se/�0��m�,�8א�Se/�0��m�,�8א�Se/�0��m�,�8א�Se/�0��m�,�8א�Se/�0��m�,�8א�Se/�0��m�,�8א�Sexxxxxxxx��������

، وهـو السـفيه املبـذر ملالـه؛ ألنـه )7(وال جيوز نكاح املوىل عليه إال بإذن وليـه
الناظر له والقائم بأمر مصاحله وهو غري عارف حبظوظه، فقد يفعل ما يكون 

                                                           

 ).271-270)، الكافى: ص: (81-80/ 2)، التفريع: (572-2/571: الموطأ: (انظر) 1(

 ).195)، مختصر المزني (ص 303: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 2(

 ) 4/255) تماضر: بنت اzصبع، بن عمرو بن ثعلبة الكلبية (اzصابة: 3(

 ) أي: في مرضه الذي مات فيه4(

 ). 7/363)، البيھقي: (2/572) أخرجه مالك في الموطأ: (5(

 ).271)، الكافي (ص: 2/80)، التفريع: (2/132: المدونة: (انظر) 6(

 ).9247)، الكافي (ص: 2/56()، التفريع: 148-2/145: المدونة: (انظر) 7(
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عليه فيه ضرر يف ماله وإضاعته فيزول معىن احلجر عليه، فإذا رأى له السـداد 
جـاز إذنــه لـه، وإن تــزوج بغــري إذن فـإن رآه حظــاً أمضـاه، وإن رآه عليــه ضــرراً 

طالقاً، وإن تزوجها من بعد بقيت عنـده علـى طلقتـني،  فسخه، وكان فسخه
وإن فســخ قبــل الــدخول فــال شــيء هلــا، وبعــده ينــزع منهــا املهــر ويــرتك هلــا ربــع 

وال تتبعــه بعــد فــك حجــره خبــالف العبــد؛ ألن هــذا حمجــور عليــه حلــق  دينــار،
  نفسه والعبد حلق سيده. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



110 

  

L�%6א��K(�'�(*א��W��L�%6א��K(�'�(*א��W��L�%6א��K(�'�(*א��W��L�%6א��K(�'�(*א��W��L�%6א��K(�'�(*א��W��L�%6א��K(�'�(*א��W��L�%6א��K(�'�(*א��W��L�%6א��K(�'�(*א��W����

العقــد عليهــا إال مــن كــان فيهــا معــىن يوجــب  )1(كــل امــرأة جيــوز يف اجلملــة
: فـــالتحرمي )2(حترميهـــا، والتحـــرمي علـــى ضـــربني: حتـــرمي متأبـــد وحتـــرمي غـــري متأبـــد

الــذي لــيس مبتأبــد يرجــع إىل أمــرين: أحــدمها إىل صــفة يف املــرأة يــزول التحــرمي 
صـــفة يف املـــرأة فمثـــل  بزواهلـــا؛ واألخـــرى إىل صـــفة يف العقـــد، فأمـــا الراجـــع إىل

نكــاح املعتــدة واملســتربأة، ومــن عقــد عليهــا للغــري، واحملرمــة واألمــة للحــر الــذي 
دون العبــد، واألمــة الكتابيــة للمســلم حــراً   )4(الطــول وال خيشــى العنــت )3(جيــد

عبــداً، واملرتــدة والكــافرة غــري الكتابيــة مــن اــوس والوثنيــات، ونكــاح  كــان أو
أو عبــده، ومــا يف معنــاه تــزويج املــرأة بعبــدها أو عبــد  الرجـل أمــة نفســه أو ابنــه

ابنهـــا، وأمـــا تـــزويج الرجـــل أمـــة أبيـــه فجـــائز، وكـــذلك وطء حرائـــر الكتابيـــات 
بالعقـــد وإمـــائهن بامللـــك، فكـــل هـــذا إذا زالـــت صـــفة منعـــه جـــاز العقـــد وحنـــن 

  نبينه.
z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKK��b
��������xxxxxxxxא�+�
���Q0א,+&
bא�+�
���Q0א,+&
bא�+�
���Q0א,+&
bא�+�
���Q0א,+&
bא�+�
���Q0א,+&
bא�+�
���Q0א,+&
bא�+�
���Q0א,+&
bא�+�
���Q0א,+&

�������������������������������������������������������واألصـــــل فيــــه قولـــــه تعـــــاىل:أمــــا املعتـــــدة فــــال جيـــــوز العقــــد عليهـــــا إمجاعــــاً: 
�m�m�m�m�̀�_��~��}��|��{��z���y�̀�_��~��}��|��{��z���y�̀�_��~��}��|��{��z���y�̀�_��~��}��|��{��z���yllll�)5( وســــــــــواء كــــــــــان ،

  عدا من طالق أو وفاة. 

                                                           

 ) في الجملة: سقطت من (ق).1(

)، الرس�الة، (ص: 2/44)، التفري�ع: (205-2/197: المدون�ة: (انظ�رفي جملة أحكام المحرمات من النكاح،  )2(
  ).241-239)، الكافي: ص: (198-199

 ) في (م): الواجد.3(

 .)200ة المسلك، (غرر المقالة: ص: : يعني الزنا، وأصله من كلمة عنوة إذا كانت صعبالعنت) 4(

 .235سورة البقرة، ا.ية: )5(
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z����z����z����z����z����z����z����z����22KKKKKKKK��!�Y����*+&א�!�Y����*+&א�!�Y����*+&א�!�Y����*+&א�!�Y����*+&א�!�Y����*+&א�!�Y����*+&א�!�Y����*+&א���b
��������xxxxxxxxא,+&
bא,+&
bא,+&
bא,+&
bא,+&
bא,+&
bא,+&
bא,+&
، وهـــو )1(وال جيـــوز أن خيطـــب يف عـــدا بالتصـــريح وال بـــأس بـــالتعريض هلـــا

، أو مـا ينضـم )3(، أو حلنـه)2(منـه إرادة نكاحهـا مـن فحـواهالقول الذي يفهم 
لراغـــب،  )5(، وشـــاهدها حنـــو قولـــه: إين يف عشـــريتك)4(دليـــل اخلطبـــة إليـــه مـــن

�وعليك حلريص ومقارب هذا من القول، واألصل يف هذه اجلملـة قولـه تعـاىل:
�m�m�m�m�����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]�����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]�����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]�����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]llll قولــــــــــه: إىل�mmmm��p��o��p��o��p��o��p��o

��v��u��t����s��r��q��v��u��t����s��r��q��v��u��t����s��r��q��v��u��t����s��r��qwwwwllll)6( قيـــــــل يف التفســـــــري هـــــــو أن ،
يقــول: إين لــك حمــب، وإين علــى القــرب منــك حلــريص، وإذا حللــت فــادنيين، 

وما أشبهه، فثبت بالظاهر منع التصريح وإباحـة  )7(وإن النساء ملن شأين هذا
  التعريض.

z����z����z����z����z����z����z����z����33KKKKKKKK��b

�א�++����Pوdً��و��*;�b

�א�+
Ebذא���RYא,+&+����Pوdً��و��*;�b

�א�+
Ebذא���RYא,+&+����Pوdً��و��*;�b

�א�+
Ebذא���RYא,+&+����Pوdً��و��*;�b

�א�+
Ebذא���RYא,+&+����Pوdً��و��*;�b

�א�+
Ebذא���RYא,+&+����Pوdً��و��*;�b

�א�+
Ebذא���RYא,+&+����Pوdً��و��*;�b

�א�+
Ebذא���RYא,+&+����Pوdً��و��*;�b
��������Exxxxxxxxذא���RYא,+&
: )8(بعــــد العــــدة، ففيهــــا روايتــــانفــــإن خطبهــــا صــــرحياً يف العــــدة مث تزوجهــــا 

�إحــــدامها اســــتحباب الفــــراق، واألخــــرى إجيابــــه، فوجــــه اإلجيــــاب قولــــه تعــــاىل:
mmmmr��q��p��or��q��p��or��q��p��or��q��p��ollll)9( والنهـــي يتقضـــي الفســـاد؛ وألن الســـبب إذا ،

منــع اخلطبــة يف بعــض األحــوال جــاز أن يــؤثر يف إجيــاب الفــراق كاخلطبــة علــى 
  .)10(خطبة أخيه

                                                           

 ).203)، الرسالة (ص: 60-2/59: التفريع: (انظر) 1(

وھو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمذكور، ويكون أولى ب�الحكم م�ن المنط�وق (مختص�ر  فحواه) 2(
 ).178)، وإرشاد الفحول: (ص: 2/172ابن الحاجب: (

: وھو أن يكون المس�كوت عن�ه موافق�اً ف�ي الحك�م للم�ذكور ويك�ون مس�اوياً ل�ه (مختص�ر اب�ن الحاج�ب: لحنه) 3(
 ).178)، وإرشاد الفحول: ص: 2/172(

 ) في (ق): الحال.4(

 ) في (م): عشيرتك.5(

 .235سورة البقرة، ا.ية: )6(

 )527-2/526تفسير الطبري: ( )7(

 ).236)، الكافى: (ص: 203)، الرسالة: (ص: 60 - 2/9( )، التفريع:2/524: الموطأ: (انظر )8(

 .)235(سورة البقرة، ا.ية:  )9(

 في (ق): الغير. )10(
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ليســت بعقـد، وإمنــا هــي اســتدعاء والتمــاس ووجـه نفــي اإلجيــاب أن اخلطبــة 
فمنعهـــا ال يوجـــب الفـــراق إذا وقـــع العقـــد علـــى شـــروط ســـواها ومل يتعلـــق بـــه 
إفســاد علــى الغــري كخطبــة احملرمــة ومواعــدة املريضــة، ووجــه اإلجيــاب أن ســبب 
العقـــد ملـــا جـــرى جمـــراه يف النهـــي عـــن إيقاعـــه يف العـــدة جـــاز أن يـــؤثر يف رفـــع 

  د يف العدة؛ وألن ذلك كالردع هلما لئال يعودا ملثله.العدة، كما لو وقع العق
z����z����z����z����z����z����z����z����44KKKKKKKK�����������
��7�b4*(وج�אd��K(���
��7�b4*(وج�אd��K(���
��7�b4*(وج�אd��K(���
��7�b4*(وج�אd��K(���
��7�b4*(وج�אd��K(���
��7�b4*(وج�אd��K(���
��7�b4*(وج�אd��K(���
��7�b4*(وج�אd��K(xxxxxxxx��������

ومــن تــزوج امــرأة يف عــدا ودخــل ــا يف العــدة فســخ نكاحــه وتأبــد عليــه 
"أميـــا امـــرأة  -�-، لقـــول عمـــر )2(خالفـــاً أليب حنيفـــة والشـــافعي ،)1(حترميهـــا
اعتدت بقية عدا من األول، يف عدا مث دخل ا، فّرق بينهما مث  نكحت

 -�-، وروي عـــــن علـــــّي )3(مث اعتـــــدت مـــــن اآلخـــــر، مث مل ينكحهـــــا أبـــــدا"
، وال خمــالف هلمــا؛ وألنــه يــتهم أن يكــون اســتعجل الشــيء قبــل وقتــه )4(مثلــه

فعوقب بأن حرمت عليـه كقاتـل العمـد، وهـذا أصـل يـدعى علـى وجـه اجلملـة 
  التحرمي عليه كاملالعن.دون التعلي؛ وألنه دخل شبهة يف النسب فتأبد 

z����z����z����z����z����z����z����z����55KKKKKKKK��������b

�א�++���������7א�+
�bود���Pوdذא��Eb

�א�++���������7א�+
�bود���Pوdذא��Eb

�א�++���������7א�+
�bود���Pوdذא��Eb

�א�++���������7א�+
�bود���Pوdذא��Eb

�א�++���������7א�+
�bود���Pوdذא��Eb

�א�++���������7א�+
�bود���Pوdذא��Eb

�א�++���������7א�+
�bود���Pوdذא��Eb

�א�++���������7א�+
�bود���Pوdذא��Exxxxxxxx��������
: إحدامها تأبيد )5(وإن تزوجها يف العدة ودخل ا بعد العدة ففيها روايتان

: فـإن دخـل -�-قـول عمـر ) 6(التحرمي، واألخرى نفـي التأبيـد، فوجـه إثباتـه
ومل يفرق؛ وألنه واطئ عن نكاح يف عدة كـالواطئ يف  ))7ا فال ينكحها أبداً 

العدة نفسها، ووجه نفيه أنه مل يطـأ يف العـدة كالـذي مل يطـأ أصـًال؛ وألنـه مل 
  يدخل شبهة يف النسب وهذه علة التأبيد.

                                                           

 ).236)، الكافى: (ص: 203)، الرسالة: (ص: 60 - 2/59: التفريع: (انظر )1(

 ). 5/37)، اuم: (178: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 2(

 ).2/536) أخرجه مالك في الموطأ: (3(

 ).6/208مصنف عبد الرزاق: ( )4(

 ). 236)، الكافى: (ص: 60 - 2/59)، التفريع: (2/282: المدونة: (انظر )5(

 ) في (م): التأبيد.6(

 ).24/536) الموطأ: (7(
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z����z����z����z����z����z����z����z����66KKKKKKKK����������
+��aو�b

��Eذא��f��7����Yא�++��aو�b

��Eذא��f��7����Yא�++��aو�b

��Eذא��f��7����Yא�++��aو�b

��Eذא��f��7����Yא�++��aو�b

��Eذא��f��7����Yא�++��aو�b

��Eذא��f��7����Yא�++��aو�b

��Eذא��f��7����Yא�++��aو�b
��������Exxxxxxxxذא��f��7����Yא�+
أصـــــالً يف العـــــدة وال بعـــــدها فســـــخ نكاحـــــه، ويف تأبيـــــد  )1(وإن مل يطأهـــــا

أنـه مل يوجـد فيـه معـىن تأبيـد  -وهـو الظـاهر–: فوجـه نفيـه )2(روايتـانالتحرمي  
التحرمي وهو إدخال الشبهة يف النسب؛ وألن جمرد العقد الفاسـد ال يتعلـق بـه 
 حتــــرمي مؤبــــد مــــا مل يقارنــــه وطء أصــــله إذا كانــــت حتتــــه امــــرأة فتــــزوج بنتهــــا ومل

   اعتباراً بالواطئ؛ وألن منع ذلك حسم الباب. )3(يطأها، ووجه الثانية
z����z����z����z����z����z����z����z����77KKKKKKKK��������b4\&%,�8א�Seb4\&%,�8א�Seb4\&%,�8א�Seb4\&%,�8א�Seb4\&%,�8א�Seb4\&%,�8א�Seb4\&%,�8א�Seb4\&%,�8א�Sexxxxxxxx��������

وأمـــا املســــتربأة فإـــا علــــى ضــــربني: مســـتربأة مــــن وطء يلحـــق النســــب فيــــه  
كــــالواطئ يف نكــــاح فاســــد أو شــــبهة نكــــاح أو ملــــك، فهــــذه ال جيــــوز العقــــد 

يلحـــق النســـب فيـــه كالزنـــا، فهـــذا ال ، واملســـتربأة مـــن وطء ال )4(عليهـــا إمجاعـــاً 
، ويتضــح الكــالم )6(خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي )5(العقــد عليهــا عنــدنا جيــوز

:وجـل يف هذه املسألة يف احلامل مـن زنـا، فـدليلنا قولـه عـز �m�m�m�m��½��¼��½��¼��½��¼��½��¼
Á��À��¿��¾Á��À��¿��¾Á��À��¿��¾Á��À��¿��¾ llll�)7 ( ًفعم، وألنه محل ال يلحق بالعاقد، فكان مانعا

  الحقاً بالواطئ. من العقد والوطء أصله إذا كان
z����z����z����z����z����z����z����z����88KKKKKKKK��������!�eאdא����وd��7!�eאdא����وd��7!�eאdא����وd��7!�eאdא����وd��7!�eאdא����وd��7!�eאdא����وd��7!�eאdא����وd��7!�eאdא����وd��7xxxxxxxx��������

 ، خالفـــاً ملـــن)8(وجيـــوز تـــزويج الزانيـــة إذا اســـتربأت مـــن الـــزاين ـــا ومـــن غـــريه
فعـم؛ وألـا )  10( ��m�m�m�m_��~��}��|��{����z_��~��}��|��{����z_��~��}��|��{����z_��~��}��|��{����zllllلقولـه تعـاىل: ذلك )9(منع

                                                           

 في (م) و (ر): فإن لم يطأ. )1(

 ). 236)، الكافى: (ص: 60-2/59: التفريع: (انظر) 2(

 ) الثانية: سقطت من (م).3(

 ).11/727المحلى: (: انظر) 4(

 ).238-236)، الكافى: (ص: 2/60: التفريع: (انظر)5(

 ). 134)، اzقناع: (ص: 178: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 6(

 .4سورة الطQق، ا.ية: )7(

 ).244)، الكافى: (ص: 2/60: التفريع: (انظر) 8(

 )6/203بحال (المغني: ) وروى ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة: أنھا m تحل للزاني 9(

  .3سورة النساء، ا.ية: )10(
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خاليـــة مـــن األســـباب املانعـــة مـــن نكاحهـــا، فجـــاز العقـــد عليهـــا كغـــري الزانيـــة؛ 
لــــيس  فيــــه أكثــــر مــــن كونــــه كبــــرية يعاقــــب عليهــــا، وذلــــك ال مينــــع وألن الزنــــا 

إنكاحهــا كالســرقة وشــرب اخلمــر والقتــل، وإذا ثبــت جــوازه فابتــداؤه مكـــروه، 
، وال بــد أن يكــون هلــا )��m�m�m�mu���t��s���r��q����p��ou���t��s���r��q����p��ou���t��s���r��q����p��ou���t��s���r��q����p��ollll�)1لقولــه تعــاىل:

: "عليـــك �وقولـــه ، )��m�m�m�ms��r��qs��r��qs��r��qs��r��qllll)2تـــأثري يف املنـــع، وقولـــه:
" وألن ذلــك ال يـــؤمن معــه فســـاد النســب، وقـــد )3(يـــداكبــذات الـــدين تربــت 

  .)4(: "ختريوا لنطفكم"�قال 
z����z����z����z����z����z����z����z����99KKKKKKKK��������!Pوd�8א��Se���%qeم�א
�!Pوd�8א��Se���%qeم�א
�!Pوd�8א��Se���%qeم�א
�!Pوd�8א��Se���%qeم�א
�!Pوd�8א��Se���%qeم�א
�!Pوd�8א��Se���%qeم�א
�!Pوd�8א��Se���%qeم�א
�!Pوd�8א��Se���%qeم�א
�xxxxxxxx��������

، ملا )7(خالفاً ملن ذهب إىل ذلك )6(نكاحها )5(ومن زنت امرأته مل ينفسخ
روي: أن رجـــــالً قـــــال: يـــــا رســـــول اهللا، إن امـــــرأيت ال تـــــرد يـــــد المـــــس، قـــــال: 

ـــو أقـــر بأـــا )8(أحبهـــا، قـــال: "أمســـكها"طلقهـــا"، قـــال: إين  "، وألن الـــزوج ل
زنـــت مل ينفســـخ نكاحهـــا منـــه، فكـــذلك إذا ثبـــت بغـــري إقـــراره اعتبـــاراً بســـائر 
األصول طرداً وعكسـاً، وهـو أن كـل معـىن لـو أقـر بـه الـزوج النفسـخ نكاحـه، 
فكذلك إذا ثبـت بغـري إقـراره كـالردة وكوـا أختـه مـن الرضـاعة، وكـل معـىن لـو 

مل ينفســــخ نكاحــــه، فكــــذلك إذا ثبــــت بغــــري إقــــراره كإصــــابتها القتــــل  أقــــر بــــه
  والسرقة. 

                                                           

   .3سورة النور، ا.ية:  )1(
  .25سورة النساء، ا.ية:  )2(

 سبق تخريج الحديث.  )3(

)، وفي إسناده الحارث بن عم�ران الم�ديني، حديث�ه ھ�ذا 1/633) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: اuكفاء: (4(
حديث عائشة وأنس وعمرو بن الخط�اب م�ن ط�رق عدي�دة كلھ�ا ض�عيفة  m أصل له، وقال الزيلعي: روى عن

  .)3/197(نصب الراية: 
 ) في (ق): يفسخ.5(

 ).6/203: المغني: انظر) وھو قول عامة أھل العلم، (6(

(المغن�ى:  �) وقال جابر بن عبد هللا: أن المرأة إذا زنت يفرق بينھما، وكذلك روى ع�ن الحس�ن، وع�ن عل�ّي 7(
6/203(.  

)، والنس�ائي ف�ي النك�اح، 2/541) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: النھي عن تزويج من لم يل�د م�ن النس�اء: (8(
)، وأطل�ق الن�ووي علي�ه الص�حة، ولك�ن نق�ل اب�ن الج�وزي ع�ن أحم�د أن�ه ق�ال: m 6/55باب: تزويج الزاني�ة: (

 ).2/225في ھذا الباب شيء (تلخيص الحبير:   �يثبت عن النبي 
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z����z����z����z����z����z����z����z����1010KKKKKKKKوج��������d�8א�*م�وذא'�א��Se�56(وجd�8א�*م�وذא'�א��Se�56(وجd�8א�*م�وذא'�א��Se�56(وجd�8א�*م�وذא'�א��Se�56(وجd�8א�*م�وذא'�א��Se�56(وجd�8א�*م�وذא'�א��Se�56(وجd�8א�*م�وذא'�א��Se�56(وجd�8א�*م�وذא'�א��Se�56(xxxxxxxx��������
وقد ذكرنا يف احلج منع نكاح احملرمة، فأما الزوج فـال جيـوز العقـد عليهـا مـا 

؛ )��m�m�m�mD��C��BD��C��BD��C��BD��C��Bllll)1لقوله تعاىل عقب ذكر احملرمات: مل تنب منه

   ال يقع فيه اشرتاك، وال خالف يف ذلك.وألن ملك استباحة البضع 
z����z����z����z����z����z����z����z����1111KKKKKKKK��������!(���*.�8א�Se!(���*.�8א�Se!(���*.�8א�Se!(���*.�8א�Se!(���*.�8א�Se!(���*.�8א�Se!(���*.�8א�Se!(���*.�8א�Sexxxxxxxx��������

فأمــا نكــاح األمــة للحــر فــال جيــوز إال بشــرطني: عــدم الطــول لنكــاح احلـــرة 
فمــــىت عــــدمهما أو أحــــدمها مل جيــــز )  2(وهــــو مهرهــــا، واآلخــــر: خشــــية العنــــت

��m�m�m�m��s��r��s��r��s��r��s��rلقولـــه َعـــز وَجـــل:) 3(أليب حنيفـــة يف إســـقاطه خشـــية العنـــت خالفـــاً 
��v��u��t��v��u��t��v��u��t��v��u��tllllقوله: إىل��m�m�m�mª��©��� �̈��§��¦ª��©��� �̈��§��¦ª��©��� �̈��§��¦ª��©��� �̈��§��¦llll)4( فعلقه)،

، )5(مع عدمهما، وعند املخالف أن خشية العنت) بشرطني، فدل على منعه
    ال اعتبار ا؛ وألنه حر مستغن عن اسرتقاق ولده فأشبه من حتته حرة.

z����z����z����z����z����z����z����z����1212KKKKKKKKאز���������Pאز�Pאز�Pאز�Pאز�Pאز�Pאز�Pאز�P���������ً�0Y(�
�+0��!(A�8א�Se�ً�0Y(�
�+0��!(A�8א�Se�ً�0Y(�
�+0��!(A�8א�Se�ً�0Y(�
�+0��!(A�8א�Se�ً�0Y(�
�+0��!(A�8א�Se�ً�0Y(�
�+0��!(A�8א�Se�ً�0Y(�
�+0��!(A�8א�Se�ً�0Y(�
�+0��!(A�8א�Sexxxxxxxx��������
لنقصــه بــالرق فــال عــار عليــه يف اســرتقاق وجيــوز ذلــك للعبــد علــى اإلطــالق 

ولده؛ ألن ذلك ليس بأكثر من رق نفسـه، واحلـر ممنـوع منـه حلرمتـه فلـيس لـه 
  اسرتقاق ولده مع االستغناء عنه.

z����z����z����z����z����z����z����z����1313KKKKKKKK��������'�3�0��5���������xxxxxxxxא.*��94�52��3�0��5'א.*��94�52��3�0��5'א.*��94�52��3�0��5'א.*��94�52��3�0��5'א.*��94�52��3�0��5'א.*��94�52��3�0��5'א.*��94�52��3�0��5'א.*��94�52
خالفـــــــاً  )7(بــــــني أربـــــــع مملوكـــــــات إذا خشــــــي العنـــــــت )6(وللحــــــر أن جيمـــــــع

���m�m�m�m لقولــــــــــه َعــــــــــز وَجــــــــــل: ؛)8(للشــــــــــافعي �̀���_��~��}��|��{�� �̀���_��~��}��|��{�� �̀���_��~��}��|��{�� �̀���_��~��}��|��{
                                                           

 .23النساء، ا.ية:  سورة) 1(

 ) .254-244)، الكافى: (ص: 200)، الرسالة: (ص: 2/45)، التفريع: (2/163: المدونة: (انظر) 2(

 ).3/23)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (178: مختصر الطحاوي (ص: انظر )3(

  .25سورة النساء، ا.ية:  )4(
   ما بين قوسين سقط من (م). )5(

   .في (م): الجمع )6(

   ).200)، الرسالة: (ص: 2/45)، التفريع: (2/163: المدونة: (انظر )7(

 ).11-5/10: اuم: (انظر )8(
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aaaallll)1(  ـــن جـــنس أبـــيح نكـــاحهن فجـــاز اجلمـــع بـــني أربـــعفعـــم؛ وأل
  واجلماعة.  )2(كاحلرائر؛ وألن الشرط إذا وجد استوى فيه الواحدة منهن

z����z����z����z����z����z����z����z����1414KKKKKKKK��������!O��Vزאل��6/�@*ط�א�$C�!(4وج�d��K2��!O��Vزאل��6/�@*ط�א�$C�!(4وج�d��K2��!O��Vزאل��6/�@*ط�א�$C�!(4وج�d��K2��!O��Vزאل��6/�@*ط�א�$C�!(4وج�d��K2��!O��Vزאل��6/�@*ط�א�$C�!(4وج�d��K2��!O��Vزאل��6/�@*ط�א�$C�!(4وج�d��K2��!O��Vزאل��6/�@*ط�א�$C�!(4وج�d��K2��!O��Vزאل��6/�@*ط�א�$C�!(4وج�d��K2��xxxxxxxx��������
ومـــن تـــزوج أمـــة علـــى الشـــرط جـــائز؛ مث زال شـــرط اإلباحـــة وهـــي عنـــده مل 

؛ ألن شـــــرط املنـــــع إذا مل يوجـــــد تأبيـــــد )3(نكاحهـــــا خالفـــــاً لبعضـــــهمينفســـــخ 
التحــرمي كــان طــرؤه علــى العقــد الــذي عقــد معــه غــري مــانع مــن اســتدامته، وإن 

  منع ابتداؤه كاإلحرام.
z����z����z����z����z����z����z����z����1515KKKKKKKK��������b*.א�Q0��!(A�8א�Seb*.א�Q0��!(A�8א�Seb*.א�Q0��!(A�8א�Seb*.א�Q0��!(A�8א�Seb*.א�Q0��!(A�8א�Seb*.א�Q0��!(A�8א�Seb*.א�Q0��!(A�8א�Seb*.א�Q0��!(A�8א�Sexxxxxxxx��������

أن نكاح  : إحدامها)4(ففيها روايتانإذا كانت عنده حرة فتزوج عليها أمة، 
 األمة باطل، واألخرى أنه صحيح وللحـرة اخليـار، فوجـه القـول بأنـه باطـل أن

تكــون احلــرة مــن الطــول؛ ألن الطــول إذا كــان القــدرة علــى صــداق احلــرة كــان 
وجـــود الزوجيـــة أوىل بـــأن يكـــون طـــوًال، ووجـــه قولـــه إنـــه يصـــح هـــو أن الطـــول 

حـرّة تكـون بـدالً مــن  القـدرة علـى صـداق احلـرّة؛ ألنـه السـعة يف املـال أو علـى
  األمة ال حرة متقدمة.

z����z����z����z����z����z����z����z����1616KKKKKKKK��������9��oא�b*]00��dI�P�8�S6ن�א�E��60-ذא�E9��oא�b*]00��dI�P�8�S6ن�א�E��60-ذא�E9��oא�b*]00��dI�P�8�S6ن�א�E��60-ذא�E9��oא�b*]00��dI�P�8�S6ن�א�E��60-ذא�E9��oא�b*]00��dI�P�8�S6ن�א�E��60-ذא�E9��oא�b*]00��dI�P�8�S6ن�א�E��60-ذא�E9��oא�b*]00��dI�P�8�S6ن�א�E��60-ذא�E9��oא�b*]00��dI�P�8�S6ن�א�E��60-ذא�Exxxxxxxx��������
إذا ثبـت مـا ذكرنــاه: أن نكـاح األمـة باطــل فـال تفريـع: وإن قلنــا: إنـه جــائز 
فللحــرة اخليــار للــنقص الــداخل عليهــا بــأن تكــون ضــرا أمــة، ويف أي شــيء 
يكــون هلــا اخليــار، قــال مالــك: يف أن تقــيم معــه أو تفارقــه، وقــال عبــد امللــك: 

ر عن نفسها مبـا يف أن تقر نكاح األمة أو تفسخه، فلمالك أن هلا إزالة الضر 
ال يضر بغريها، فإما أقامت أو فارقت، وال سـبيل هلـا علـى نكـاح األمـة؛ ألن 

                                                           

 .25سورة النساء، ا.ية: ) 1(

 في (م): الواحد. )2(

 )6/599، المغني: 170مختصر المزني ص:  انظر) وھو قول المزني: أنه يفسد النكاح (3(

 ). 245)، الكافى: (ص: 45/ 2)، التفريع: (2/164: المدونة: (انظر )4(
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يف ذلـك إضـرار بغريهــا، ولعبـد امللـك أن الضــرر الـذي حلقهـا هــو لكـون األمــة 
ضــرة هلـــا أو داخلــة عليهـــا فلهــا أن تزيلـــه، ومــىت قلنـــا: إن هلــا اخليـــار يف فســـخ 

  لة الضرر، بل يف زيادة منه.نكاح نفسها مل يكن ذلك خياراً يف إزا
z����z����z����z����z����z����z����z����1717KKKKKKKK��������!(Aא�Q0��b*.�8א�Se!(Aא�Q0��b*.�8א�Se!(Aא�Q0��b*.�8א�Se!(Aא�Q0��b*.�8א�Se!(Aא�Q0��b*.�8א�Se!(Aא�Q0��b*.�8א�Se!(Aא�Q0��b*.�8א�Se!(Aא�Q0��b*.�8א�Sexxxxxxxx��������

، )1(إذا تزوج أمة على الوجه اوز له، فله أن يتزوج عليها حرة بال خالف
وإن علمــت احلــرة فــال خيــار هلــا، وإن مل تعلــم ففيهــا روايتــان: إحــدامها أن هلــا 

ه قولـــه: هلـــا اخليـــار بـــني أن تقـــيم أو تفـــارق، واألخـــرى أنـــه ال خيـــار هلـــا. فوجـــ
، ووجــه قولــه: ال خيــار هلــا )2(اخليــار فلرفــع الضــرر عنهــا بكــون األمــة ضــرة هلــا

، وكـــذلك لـــو كانـــت حتتـــه أمتـــان فعلمـــت )3(فألـــا فرطـــت يف اســـتعالم ذلـــك
بواحــدة ومل تعلــم بــاألخرى فإنــه علــى روايتــني: وكــل هــذا إذا كــان الــزوج حــراً، 

  واحدة.فأما إن كان عبداً فال مقال هلا رواية 
z����z����z����z����z����z����z����z����1818KKKKKKKK���������&S���4א��*Iא*O�8�Seאز��P�&S���4א��*Iא*O�8�Seאز��P�&S���4א��*Iא*O�8�Seאز��P�&S���4א��*Iא*O�8�Seאز��P�&S���4א��*Iא*O�8�Seאز��P�&S���4א��*Iא*O�8�Seאز��P�&S���4א��*Iא*O�8�Seאز��P�&S���4א��*Iא*O�8�Seאز��Pxxxxxxxx��������

                      ؛ لقولـــه تعـــاىل:)4(نكـــاح حرائـــر أهـــل الكتـــاب ووطء إمـــائهن بامللـــك جـــائز
�m�m�m�mÄ��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»llll  ؛

(وألن كل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم كاملسـلمني، فأمـا وطـؤهن 
، وألن كـل جـنس )6(فعم))��m�m�m�m��~��}��~��}��~��}��~��}���� llll�)5تعاىل: فلقوله بامللك،

جــاز نكــاح حرائــرهم جــاز وطء إمــائهم بامللــك كاملســلمني، فــإذا ثبــت جــوازه 
�فإنــــه مكــــروه، وألنــــه ســــكون إىل الكفــــار وركــــون إلــــيهم، وقــــد قــــال اهللا تعــــاىل

mmmmf��e��d��cf��e��d��cf��e��d��cf��e��d��c llll�)7( ، وألنــه يتــوىل ولــده مــن يشــرب اخلمــر
                                                           

   ). 245)، الكافى: (ص: 46/ 2)، التفريع: (2/164: المدونة: (انظر )1(

 في (م): ضرتھا. )2(

 في (م): في اmستعQم من ذلك. )3(

 .)244)، الكافى: (ص: 200)، الرسالة: (ص: 2/45)، التفريع: (2/164: المدونة: (انظر )4(

 .36سورة النساء، ا.ية: ) 5(

 ما بين قوسين: سقط من (م).) 6(

 .21سورة الروم، ا.ية: ) 7(
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عليــه فيألفــه ويعتــاده،  ويأكــل اخلنزيــر، وال يــؤمن أن حيبــب إليــه ذلــك وتنشــؤه
  وألا قد رب به إىل دار احلرب وهو صغري فيفسد دينه.

z����z����z����z����z����z����z����z����1919KKKKKKKK��������!���&Sא��!(A�8א�Se!���&Sא��!(A�8א�Se!���&Sא��!(A�8א�Se!���&Sא��!(A�8א�Se!���&Sא��!(A�8א�Se!���&Sא��!(A�8א�Se!���&Sא��!(A�8א�Se!���&Sא��!(A�8א�Sexxxxxxxx��������
خالفــاً أليب ) 1(وإمنـا قلنــا: إن نكـاح األمــة الكتابيــة غـري جــائز للمسـلم مجلــة

ـــــــه تعـــــــاىل:)2(حنيفـــــــة ، فعـــــــم، )�m����f��e��d��c��bf��e��d��c��bf��e��d��c��bf��e��d��c��bllll�)3، لقول
�����������m�m�m�mوقولــه: �̀���_��~��}��|��{�� �̀���_��~��}��|��{�� �̀���_��~��}��|��{�� �̀���_��~��}��|��{aaaallll)4( فعلقـــه بشـــرط ،
؛ وألن ذلــــك يــــؤدي إىل أشــــياء ممنوعــــة؛ ألن األمــــة قــــد تكــــون ملكــــاً اإلميــــان

للكافر، فإن قلنا: ال جيوز ملسلم نكاح أمة الكافر حصـل منـه تفريـق بـني أمـة 
الكـــافر وأمـــة املســـلم وأحـــد مل يفـــرق، وإن قلنـــا: جيـــوز فالولـــد احلـــادث إمـــا أن 

ابتداء ملك النصراين للمسلم، وذلك يكون ملكاً لسيد األمة، فذلك يوجب 
غري جائز، وإما أن ال يكون ملكاً له فذلك خـالف األصـول، فلمـا أدى إىل 

  هذا الفساد وجب منعه.

z����z����z����z����z����z����z����z����2020KKKKKKKK��������z�7ذ��
��������xxxxxxxxאN&�א�Lא.*�وא�+�
��7ذ�zאN&�א�Lא.*�وא�+�
��7ذ�zאN&�א�Lא.*�وא�+�
��7ذ�zאN&�א�Lא.*�وא�+�
��7ذ�zאN&�א�Lא.*�وא�+�
��7ذ�zאN&�א�Lא.*�وא�+�
��7ذ�zאN&�א�Lא.*�وא�+�
��7ذ�zאN&�א�Lא.*�وא�+�
وإمنـــا اســـتوي احلـــر والعبـــد يف ذلـــك خبـــالف األمـــة املســـلمة الســـتوائهما يف 

  ن نقض.معىن املنع وهو أداؤه إىل ما بيناه م
z����z����z����z����z����z����z����z����2121KKKKKKKK��������'��N�t�8א�Se�56('��N�t�8א�Se�56('��N�t�8א�Se�56('��N�t�8א�Se�56('��N�t�8א�Se�56('��N�t�8א�Se�56('��N�t�8א�Se�56('��N�t�8א�Se�56(xxxxxxxx��������

وإمنا منعنا اوسيات وسائر املشـركات سـوى الكتابيـات خالفـا ملـن حكـى 
��m�m�m�mf��e��d��c��bf��e��d��c��bf��e��d��c��bf��e��d��c��bllll لقوله تعاىل:، )5(عنه إباحته يف اوس

                                                           

 ).243، الكافى: (ص: 199)، الرسالة: ص: 2/45)، التفريع: (2/164: المدونة: (انظر )1(

 ).3/7مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدورى 178: مختصر الطحاوى (ص: انظر) 2(

  .221سورة البقرة، ا.ية:  )3(
 .25سورة النساء، ا.ية:  )4(

قال ابن عبد البر: على ھذا إجماع فقھاء اuمصار وجمھور العلماء وما خالفه فشذوذ m يعد خQفاً ولم يبلغن�ا  )5(
 ).6/595س (المغنى: وإباحة ذلك إm عن طاو
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����m�m�m�maوقوله:، )1( �̀���_��~��}��|��{a�� �̀���_��~��}��|��{a�� �̀���_��~��}��|��{a�� �̀���_��~��}��|��{llll�)2(،  فدل على
منـــــــاكحتهم  منـــــــع غـــــــريهن؛ وألن كـــــــل جـــــــنس ال تؤكـــــــل ذبـــــــائحهم ال جتـــــــوز 

كالوثنيني؛ وألم ليسوا من أهل كتاب كأهل األوثان، فأما املرتـدة فـألن كـل 
النكــاح أوجــب فســخه، فــإذا وجــد يف االبتــداء منــع العقــد  معــىن إذا طــرأ علــى

  أصله امللك والرضاع.
z����z����z����z����z����z����z����z����2222KKKKKKKK��������/%qe�!(4��P*�8א��Se/%qe�!(4��P*�8א��Se/%qe�!(4��P*�8א��Se/%qe�!(4��P*�8א��Se/%qe�!(4��P*�8א��Se/%qe�!(4��P*�8א��Se/%qe�!(4��P*�8א��Se/%qe�!(4��P*�8א��Sexxxxxxxx��������

 يسـتبيح منـافع؛ ألنـه )4(أمة نفسه )3(وإمنا قلنا إنه ال يصح أن يتزوج الرجل
البضـــع مبلكـــه الرقبـــة، والتـــزويج إمنـــا هـــو عقـــد معاوضـــة علـــى اســـتباحة منـــافع 

مبملوكـــه فلـــم يصـــح ذلـــك يف امللـــك؛ كمـــا ال يصـــح أن يســـتأجر أمتـــه  ليســـت
  ميلك منافعها مبلك الرقبة كذلك منافع بضعها. للخدمة؛ ألنه
z����z����z����z����z����z����z����z����2323KKKKKKKK��������/6��4)!�אAوج�אd�/6��4)!�אAوج�אd�/6��4)!�אAوج�אd�/6��4)!�אAوج�אd�/6��4)!�אAوج�אd�/6��4)!�אAوج�אd�/6��4)!�אAوج�אd�/6��4)!�אAوج�אd�xxxxxxxx��������

 ؛ ألن)5(وإمنا قلنا: ال يصح أن يتزوج بأمة ابنه أو ابنته خالفاً أليب حنيفـة 
ولوجـوب  )6(: "أنـت ومالـك ألبيـك"�لألب شبهة يف مال ابنه بـدليل قولـه 

عليــه إذا احتـــاج، وســقوط القطــع إذا ســـرق منــه، واحلــد إذا زىن بأمتـــه،  نفقتــه
  جيز.كذلك كان يف معىن من يتزوج أمة نفسه فلم  وإذا كان
z����z����z����z����z����z����z����z����2424KKKKKKKK��������/(4و�/����K�d&وج�4�!(4aو4)/א�/����K�d&وج�4�!(4aو4)/א�/����K�d&وج�4�!(4aو4)/א�/����K�d&وج�4�!(4aو4)/א�/����K�d&وج�4�!(4aو4)/א�/����K�d&وج�4�!(4aو4)/א�/����K�d&وج�4�!(4aو4)/א�/����K�d&وج�4�!(4aאxxxxxxxx��������

 وإمــا قلنــا: إن لالبــن أن يتــزوج بأمــة أبيــه وأمــه؛ ألنــه ال شــبهة لــه يف ملكهــا
كاألجانب؛ وألن سائر األحكام الـيت أثبتناهـا لـألب يف مـال ابنـه منتفيـة عـن 

                                                           

 .221سورة البقرة، ا.ية:  )1(

 .5سورة المائدة، ا.ية: ) 2(

 ) في (م) و(ر): اzنسان.3(

 ).45-2/4)، التفريع: (2/163: المدونة: (انظر )4(

 ). 1/130: تحفة الفقھاء: (انظر) 5(

)، ق�ال البوص�يري: إس�ناده ص�حيح، 2/769) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده: (6(
   ).  3/337: نصب الراية: انظروصححه، البزار وعبد الحق وابن القطان (
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يف مــال أبيــه؛ وألن كــل أمــة لــو زىن ــا حلــد فإنــه جيــوز لــه أن يتزوجهــا  االبــن
  األخ.  أََمةأصله 
z����z����z����z����z����z����z����z����2525KKKKKKKK��������W
���!(��
Wא�&dوج����!(��
Wא�&dوج����!(��
Wא�&dوج����!(��
Wא�&dوج����!(��
Wא�&dوج����!(��
Wא�&dوج����!(��
Wא�&dوج����!(����������xxxxxxxxא�&dوج�

وإمنـــا قلنـــا: ال يصـــح أن يتـــزوج أمـــة عبـــده ألـــا يف معـــىن أَمتـــه؛ ألن ملـــك 
أال ترى أن له انتزاعها منه، وأنه ال حيد بوطئها ) 1(يف حكم ملك نفسه عبده

  يف سرقتها، فكان ذلك آكد من ملك ابنه. وال يقطع
z����z����z����z����z����z����z����z����2626KKKKKKKK����������
�+��b4*,وج�אd��56(��
�+��b4*,وج�אd��56(��
�+��b4*,وج�אd��56(��
�+��b4*,وج�אd��56(��
�+��b4*,وج�אd��56(��
�+��b4*,وج�אd��56(��
�+��b4*,وج�אd��56(��
�+��b4*,وج�אd��56(xxxxxxxx��������

 أن تتزوج عبدها؛ ألن منافع البضـع ميلكهـا الـزوج )2(وإمنا قلنا: ليس المرأة
دون  على املرأة وال متلكها املرأة عليـه، أال تـرى أن املعاوضـة عليهـا يلـزم الـزوج

 املــرأة؛ ألنــه هــو املقصــود لــه عليهــا واململــك هلــا، فــإذا ثبــت ذلــك اســتحال يف
هــا لرقبتــه مينــع ألن ميلــك عليهــا العبــد أن ميلــك منــافع بضــع ســيدته؛ ألن ملك

خدمتها، وال جيوز أن تبيحه هي ذلك، ألا ليست مالكة له علـى مـا  منافع
ذلك يوجب تعارض احلقوق؛ وألنه ميلك بالتزويج منافع بضعها،  بيناه؛ وألن

أن تلزمهـــا طاعتـــه، وذلـــك لـــه أي وقـــت طالـــب بـــه، ويلزمهـــا  و ذلـــك يوجـــب
 )3(لرق، وتلزمــــه النفقــــة عليهــــا والكســــوةطاعتهــــا بــــا طاعتــــه بالزوجيــــة وتلزمــــه

) 4(بامللـــك، ويف ذلــــك تعــــارض احلقــــوق، ولــــن بالزوجيـــة وتلزمهــــا النفقــــة عليــــه

  وذلك باطل. أحدمها أوىل من اآلخر ا يكون
z����z����z����z����z����z����z����z����2727KKKKKKKK����������6�
�א���b4*,وج�אd���6�
�א���b4*,وج�אd���6�
�א���b4*,وج�אd���6�
�א���b4*,وج�אd���6�
�א���b4*,وج�אd���6�
�א���b4*,وج�אd���6�
�א���b4*,وج�אd���6�
�א���b4*,وج�אd�xxxxxxxx��������

هــا ملثــل مــا لــه منعنــا أن تتــزوج ابنأن تتــزوج عبــد  وإمنــا قلنــا: إن لــيس للمــرأة
   ألن ملك ابنها جار جمرى ملكها كملك الرجل ألمة ابنه. نفسها؛ عبد

                                                           

 ) في (م): في حكم ماله.1(

 في (م): للمرأة. )2(

 ) والكسوة: سقطت من (م).3(

)4( .m نu :(م) في 
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z����z����z����z����z����z����z����z����2828KKKKKKKKز����������P�b4*,א�K��$�*]&א����N4�Xذא�زא�Eز��P�b4*,א�K��$�*]&א����N4�Xذא�زא�Eز��P�b4*,א�K��$�*]&א����N4�Xذא�زא�Eز��P�b4*,א�K��$�*]&א����N4�Xذא�زא�Eز��P�b4*,א�K��$�*]&א����N4�Xذא�زא�Eز��P�b4*,א�K��$�*]&א����N4�Xذא�زא�Eز��P�b4*,א�K��$�*]&א����N4�Xذא�زא�Eز��P�b4*,א�K��$�*]&א����N4�Xذא�زא�E�����������0��
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
��������xxxxxxxxא�+�
وإمنا قلنا: إن هذه األسباب إذا زالـت عـن املـرأة جـاز العقـد عليهـا، خالفـاً 

  منع ذلك ألا هي علة منعه، فإذا زالت مل يبق شيء مينع ألجله. ملن
إذا خرجــــت مــــن عــــدا جــــاز العقــــد عليهــــا، وكــــذلك احملرمــــة إذا فاملعتــــدة 

  حلت.
زوج  واملستربأة إذا زالت ريبتها وجلست املدة املضروبة هلا، وكـذلك مـن هلـا

 إذا بانـــت منـــه جـــاز أن يعقـــد عليهـــا غـــريه لـــزوال ملكـــه عـــن منافعهـــا، وواجـــد
إذا أعتقــت  الطــول للحــرة إذا عدمــه جــاز لــه التــزويج باَألَمــة، واَألَمــة الكتابيــة

ــــدة إذا تابــــت واوســــية إذا أســــلمت وســــائر مــــن  عقــــد املســــلم عليهــــا، واملرت
  ذكرناه.
z����z����z����z����z����z����z����z����2929KKKKKKKK��������B*F���4�8א��Se�7B*F���4�8א��Se�7B*F���4�8א��Se�7B*F���4�8א��Se�7B*F���4�8א��Se�7B*F���4�8א��Se�7B*F���4�8א��Se�7B*F���4�8א��Se�7xxxxxxxx��������

هلم اإلسالم ما لـو  )1(نكاح أهل الشرك غري صحيح عندنا، وإمنا يصححه
ابتدؤوه عقده بعـد اإلسـالم جلـاز، فأمـا لـو ابتـدؤوه يف اإلسـالم مل جيـز فإنـه ال 

، وقـال أبـو )2(البقاء عليه كالعقد على ذوات احملارم والرضاع وغري ذلك يصح
: عقــودهم صــحيحة يف الشــرك، ودليلنــا أنــه قــد ثبــت أن )3(والشــافعي حنيفــة

يف أنكحـــتهم خاليـــة منهـــا  )4(مفتقـــرة إىل شـــروط هـــي معدومـــة صـــحة النكـــاح
ة مــن ، وأن ال يكــون يف عــدة، وأنكحــتهم خاليــ)5(املنكوحــة الــويل ورضــا املــرأة

نكـــاح املســـلم إذا عـــري مـــن هـــذه الشـــروط كـــان  هـــذا، فيجـــب فســـادها ألن
ألنه نكـاح عـري مـن ويل ورضـى املتزوجـة،  فاسداً، فأنكحة أهل الشرك أوىل؛

                                                           

 في (ق) و (ر) : يصح.  )1(

   ).200) الرسالة: (3/211: المدونة: (انظر) 2(

   .173-172)، مختصر المزني ص: 179-178: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 3(

 في (م): معدودة. ) 4(

   ) المرأة: سقطت من (ق) وفي (م): سقطت المنكوحة.5(
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كــــل عقــــد لــــو وقــــع يف اإلســــالم لكــــان  فكــــان فاســــداً كنكــــاح املســــلم؛ وألن
  ذوات احملارم. باطًال، كذلك إذا وقع يف الكفر أصله العقد على

z����z����z����z����z����z����z����z����3030KKKKKKKKאن��������*��S�$0א�N4ذא�Eאن*��S�$0א�N4ذא�Eאن*��S�$0א�N4ذא�Eאن*��S�$0א�N4ذא�Eאن*��S�$0א�N4ذא�Eאن*��S�$0א�N4ذא�Eאن*��S�$0א�N4ذא�Eאن*��S�$0א�N4ذא�Exxxxxxxx��������
وإذا أسلم الكافران فالزوجية ممن لو ابتـداأ العقـد عليهـا يف اإلسـالم، لكـان 

ألن اإلســــالم  ؛)1(لــــه فإمــــا يثبتــــان علــــى نكاحهمــــا ال خــــالف فيــــه أعلمــــه
يف  )2(يصـــحح هلـــم أنكحـــتهم، فـــإن كانـــت مـــن لـــو أراد ابتـــداء العقـــد عليهـــا

ينفســــخ مثــــل نكــــاح ذوات احملــــارم فــــإن النكــــاح  اإلســــالم مل جيــــز لــــه ذلــــك،
أحســـن أحوالـــه أن ينـــزل منزلـــة املســـلم،  واملوطـــوءة يف العـــدة وغـــري ذلـــك؛ ألن

  كانا أسلما قبل الدخول أو بعده.  )3(وسواء
z����z����z����z����z����z����z����z����3131KKKKKKKK��������cPوdא��
O4�$0N4ذא�EcPوdא��
O4�$0N4ذא�EcPوdא��
O4�$0N4ذא�EcPوdא��
O4�$0N4ذא�EcPوdא��
O4�$0N4ذא�EcPوdא��
O4�$0N4ذא�EcPوdא��
O4�$0N4ذא�EcPوdא��
O4�$0N4ذא�Exxxxxxxx������

فأما عن أسلم أحـدمها فـإن كـان املسـلم الـزوج نظـر: فـإن كانـا كتـابيني ثبتـا 
 )4(الدخول أو بعده؛ ألنه لو أراد ابتداء العقد عليهانكاحهما كان قبل  على

لكــان لــه ذلــك، وإســالمه ال يفســخ العقــد املتقــدم بــل يصــححه،  يف اإلســالم
مشـــركني غـــري كتـــابيني عـــرض علـــى املـــرأة اإلســـالم، فـــإن  وإن كانـــا جموســـني أو

، ألن )5(بعده بالشيء القريب ثبتا على نكاحهما أسلمت عقيب إسالمه أو
، وألن إسـالمها )6(فثبتـا علـى نكاحهمـا أسلم وأسلمت هنـد بعـدهأبا سفيان 

إســــالمهما معــــاً، وإن أبــــت أن تســــلم  عقيبــــه أو بعــــده بالقريــــب جــــار جمــــرى
وال ينتظـر بـه أن ختـرج مـن  فاختلف أصحابنا: فعند مالك أن النكاح ينفسـخ

                                                           

) المحل�ى: 6/163)، ني�ل اuوط�ار: (6/615: المغن�ى: (انظ�ر) ذكر ابن عب�د الب�ر أن�ه إجم�اع م�ن أھ�ل العل�م، 1(
 ).9/348)،  فتح الباري: (2/1264(

 عليھا: سقطت من (ق).  )2(

 ) في (م): كان.3(

 عليھما.) في (م): 4(

 ).200)، الرسالة: (ص: 63/ 2)، التفريع: (215 -2/212: المدونة: (انظر) 5(

 ). 7/186أخرجه البيھقي: ( )6(
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العــدة، فوجــه قــول  موقــوف علــى انقضــاء )1(العــدة، وعنــد أشــهب أن فســخه
؛ وألنــــه إمــــا أن ينفســــخ )��m�m�m�mÈ��Ç��Æ����ÅÈ��Ç��Æ����ÅÈ��Ç��Æ����ÅÈ��Ç��Æ����Ållll)2تعــــاىل:لقولــــه مالــــك 
عقيب إبانتهـا علـى مـا نقولـه أو تبقـى مسـتدامة، وذلـك ممنـوع، فأمـا  )3(العقد

اعتبــار العـــدة فـــال معــىن لـــه ألنـــه دعــوى، ووجـــه قـــول أشــهب اعتبـــاره بإســـالم 
   .  )4(الزوجة
z����z����z����z����z����z����z����z����3232KKKKKKKKوج��������dא����-�b4*,א�X20N4ذא�Eوجdא����-�b4*,א�X20N4ذא�Eوجdא����-�b4*,א�X20N4ذא�Eوجdא����-�b4*,א�X20N4ذא�Eوجdא����-�b4*,א�X20N4ذא�Eوجdא����-�b4*,א�X20N4ذא�Eوجdא����-�b4*,א�X20N4ذא�Eوجdא����-�b4*,א�X20N4ذא�Exxxxxxxx��������

 أو جموسيني، )5(الزوج فسواء كان كتابيني أو صابئنيإذا أسلمت املرأة قبل 
فـــإن كانـــا قبـــل الـــدخول فقـــد بانـــت منـــه وال رجعـــة لـــه عليهـــا إن أســـلم، ألن 

، وإن كـان )6(تنزل منزلة رجعته، والرجعة ال تكـون إال يف مـدخول ـا إسالمه
الـــدخول وقـــف األمـــر علـــى العـــدة، فـــإن أســـلم قبـــل خروجهـــا ثبتـــا علـــى  بعـــد

خرجــت قبــل إســالمه بانــت منــه، وإمنــا قلنــا ذلــك؛ ألن رســول  نكاحهــا، وإن
أســـلمن قبـــل إســـالمهم  )7(علـــى أنكحـــتهم وكـــان زوجـــام أقـــر مجاعـــة �اهللا 

 �مـــع ابنتـــه  )8(مـــن العـــدة، مـــنهم: أبـــو العـــاص وأســـلموا هـــم قبـــل خـــروجهن
، وأم حكـــيم )11(بنـــت الوليــد بـــن املغــرية مــع )10(، وصـــفوان بــن أميـــة)9(زينــب

                                                           

 في (م): الفسخ.  )1(

  .10سورة الممتحنة، ا.ية:  )2(
 ) في (م) و (ر): النكاح.3(

 ) في (م): الزوج.4(

 ) صابئين: سقطت من (م).5(

 ) في (م): في عدة.6(

 في زوجاتھن. )7(

  �: اب�ن ال��ر بي�ع العبش��مي، أم�ه بن��ت خويل�د، واختل��ف ف�ي اس��مه، ت�زوج زين��ب بن�ت رس��ول هللا أب�و الع��اص )8(
 ). 4/121كبرى بناته، وھي من خالته خديجة، مات في خQفة أبي بكر (اzصابة: 

ف�ي النك�اح،  ماج�ه)، واب�ن 2/675أخرجه أبو داود في النكاح ، باب: إل�ى مت�ى ت�رد علي�ه امرأت�ه إذا أس�لم: ( )9(
)، والترم��ذي ف��ي النك��اح، الب��اب: م��ا ج��اء ف��ي ال��زوجين 1/647ب��اب: ال��زوجين يس��لم أح��دھما قب��ل ا.خ��ر: (

 وقال: m بأس بإسناده. )،3/48المشركين يسلم احدھما: (

(اzص�ابة: بن خلف بن وھ�ب الجمح�ى، أم�ه ص�فية بن�ت معم�ر، م�ات بع�د مقت�ل عثم�ان  :صفوان بن أمية) 10(
2/187.(   

 : ناجية بنت الوليد بن المغيرة زوج صفوان.بنت الوليد بن المغيرة

 ).4/444، ومالك: 4/186قط فقال: m ( �أخرجه مسلم في الفضائل، باب ما سئل رسول هللا ) 11(
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وغــريهم، وإمنــا قلنــا ذلــك؛ ألن  ،)2(ع عكرمــة بــن أيب جهــلمــ )1(بنــت احلــارث
إســالمه أقــيم مقــام ارجتاعــه،  البينونــة تقــع بانقضــاء العــدة وعــدم إســالمه، ألن

  فكان موقوفاً على العدة.
  

  

��������

��������

��������

��������

��������

                                                           

: ب��ن ھش��ام ب��ن المغي��رة، المخزومي��ة، زوج عكرم��ة، أس��لمت ف��ي الف��تح (اzص��ابة: أم الحك��يم بن��ت الح��ارث )1(
4/444 .(  

: ب��ن أب��ي جھ��ل ب��ن ھش��ام المخزوم��ي، ص��حابي، أس��لم ي��وم الف��تح وحس��ن إس��Qمه، واستش��ھد بالش��ام ف��ي عكرم��ةو
 ).296خQفة أبي بكر على الصحيح (تقريب التھذيب ص: 

: (نص�ب الراي�ة: انظ�ر). 2/187(اzص�ابة: )، و2/545الموط�أ: (أخرجه ابن سعد في الطبقات، ومالك ف�ي ) 2(
3/312.(  
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L�%6א��K(�/6���W)���*م�א:�52��L�%6א��K(�/6���W)���*م�א:�52��L�%6א��K(�/6���W)���*م�א:�52��L�%6א��K(�/6���W)���*م�א:�52��L�%6א��K(�/6���W)���*م�א:�52��L�%6א��K(�/6���W)���*م�א:�52��L�%6א��K(�/6���W)���*م�א:�52��L�%6א��K(�/6���W)���*م�א:�52����

إىل بقية التقسيم، فقلنا: فأما حترمي الراجـع إىل صـفة العقـد فهـو  )1(مث عدنا
اجلمع، وذلك أن التحرمي على أضـرب: منـه حتـرمي مجـع، وذلـك علـى ضـربني: 

  ضرب يرجع على األعيان، وضرب يرجع إىل العدد.
فأمــا الراجــع إىل األعيــان فهــو: منــع اجلمــع بــني املــرأة وأختهــا أو عمتهــا أو 

مـــن ذوات حمارمهـــا، وحصـــر ذلـــك أن كـــل امـــرأتني لـــو خالتهـــا أو غـــري ذلـــك 
فرضنا كون كل واحدة منهما ذكراً مـن الطـرفني مل جيـز لـه أن يتـزوج األخـرى، 
فـــإن اجلمـــع بينهمـــا حـــرام، وكـــل امـــرأتني لـــو كانـــت كـــل واحـــدة منهمـــا ذكـــراً 

لــــه أن يتــــزوج األخــــرى، فــــاجلمع بينهمــــا جــــائز، فــــاألول مثــــل نكــــاح  )2(جلــــاز
بني املرأة وعمتها وخالتها؛ ألن كل واحدة منهما لو كانـت األختني، واجلمع 

  باألخرى. )3(ذكراً مل يكن له التزوج
وبنـــت خاهلـــا وبنـــت  )4(والثـــاين: مثـــل اجلمـــع بـــني املـــرأة وبنـــت عمهـــا جـــائز

|��|��|��|��mmmm : واألصل يف هـذه اجلملـة قولـه تعـاىل:)5(خالتها جائز وما أشبه ذلك
���~��}���~��}���~��}���~��}llll)6( يـــــــه أن تـــــــنكح املـــــــرأة علـــــــى عمتهـــــــا أوو ،

                                                           

 ) في (م): ثم عمدنا.1(

 ) في (م): لكان.2(

 في (م): التزويج.  )3(

 ) جائز: سقطت من (م). 4(

). 199-198)، الرس�الة: (ص: 64-2/63)، التفريع: (206-2/199: المدونة: (انظر) في جملة ھذه اuحكام 5(
 ).241-240 الكافي: (ص:

 .23سورة النساء، ا.ية: ) 6(
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، فإذا ثبت ذلك، فهذا اجلمع احملرم يقع على صفتني: إحدامها: أن )1(خالتها
جيمـع بينهمــا يف عقــد واحــد، واألخــرى يف عقـدين مفرتقــني، فــإن مجــع بينهمــا 
يف عقد فنكاحهما فاسـد: ألنـه قارنـه مـا منـع انعقـاده، وهـو مشـاركة األخـرى 

ترضـعها، فـإن العقـد قــد  )2(علـى صـبية وامـرأة ن كمـن عقـدهلـا يف العقـد، فكـا
وطئهمــا أو إحــدامها فالفســخ واجــب  قارنــه مــا منــع انعقــاده فلــم ينعقــد، وإن

االســـتمتاع، وإن كـــان عقـــد علـــى  بغـــري طـــالق، وللموطـــوءة املهـــر عوضـــاً مـــن
صـــحيح، وعقـــد الثانيـــة باطـــل  إحـــدامها مث عقـــد علـــى األخـــرى، فعقـــد األوىل

يقـر علـى نكاحهـا بوجـه  يـدخل، وهلـا إن دخـل ـا املهـر، والدخل ا أو مل 
  ما دامت األوىل عنده. 

 وإمنا قلنا: عن نكاح األوىل صحيح؛ ألنه عقد عار مما يفسده، فلم يفسـد
 بطــروء عقــد فاســد عليــه، وإمنــا قلنــا: إن نكــاح الثانيــة فاســد؛ ألنــه بينهــا وبــني

 املـــرأة علـــى عمتهـــا وال علـــى: "ال تـــنكح �األوىل وهـــو صـــريح النهـــي لقولـــه 
  . )3(خالتها"
z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKK��������c2א���z08،�و��S6א��
�+�
�א�8�S6،�و��z0א��c2א:�52�+�
�א�8�S6،�و��z0א��c2א:�52�+�
�א�8�S6،�و��z0א��c2א:�52�+�
�א�8�S6،�و��z0א��c2א:�52�+�
�א�8�S6،�و��z0א��c2א:�52�+�
�א�8�S6،�و��z0א��c2א:�52�+�
�א�8�S6،�و��z0א��c2א:�52�+���������xxxxxxxxא:�52

، )4(ال خالف يف منع هذا اجلمع بعقد النكـاح واألصـل فيـه الظـاهر واخلـرب
 )5(مبلـــك اليمـــني فعنـــدنا أنـــه كالنكـــاح يف املنـــع واختلـــف فيـــه يف الصـــورة فأمـــا

األختـني مبلـك اليمـني، ودليلنـا قولــه فـذهب قـوم إىل جـواز اجلمـع بـني  األوىل،
 )7(، وألنــــه أحــــد نـــــوعيفعــــم )��m�m�m�m���~��}��|���~��}��|���~��}��|���~��}��|llll)6تعــــاىل:

                                                           

)، ومس�لم ف�ي النك�اح، ب�اب: تح�ريم 60/128) أخرجه البخاري في النكاح، باب: m تنكح المرأة على عمتھا: (1(
  ).2/1028الجماع بين المرأة وعمتھا: (

 في (م): أمة. )2(

 ) سبق تخريج الحديث تقريباً.3(

 ".m تنكح المرأة على عمتھا وm على خالتھاوالخبر "ا بين اuختين" "وأن تجمعوقوله تعالى: الظاھر من ) 4(

 في(ر): الصداق، وفي (م): الصدر. )5(

  .23سورة النساء، ا.ية: ) 6(
 ) نوعين: سقطت من (ق) و (م).7(
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استباحة الفرج يف الشرع كالنكاح؛ وألن الذي له منع ذلـك يف النكـاح خيفـة 
العـــداوة والتبـــاغض، وأدى ذلـــك إىل قطـــع األرحـــام، وهـــذا يســـتوى فيـــه العقـــد 

  وامللك. 
z����z����z����z����z����z����z����z����22KKKKKKKK��������/�4*(א�X�4�8�Se94אد��K2��/�4*(א�X�4�8�Se94אد��K2��/�4*(א�X�4�8�Se94אد��K2��/�4*(א�X�4�8�Se94אد��K2��/�4*(א�X�4�8�Se94אد��K2��/�4*(א�X�4�8�Se94אد��K2��/�4*(א�X�4�8�Se94אد��K2��/�4*(א�X�4�8�Se94אد��K2��xxxxxxxx��������

عنـــده امــرأة بنكــاح أو ملـــك فــأراد اســـتباحة  )1(فــإذا ثبــت ذلـــك فمــن كــان
مل جيـز لـه ذلـك إال بـأن حيـرم األوىل عليـه بطـالق بـائن إن كانــت  وطء أختهـا

إعتــــاق أو كتابــــة أو هبــــة ملــــن ال جيــــوز لــــه ارجتاعهــــا منــــه إن   زوج، أو ببيـــع أو
لــه حلــه ذلــك مــن ضــروب التحــرمي الــذي ال يكــون  كانــت أمــه، أو مــا أشــبه

  بيده مىت أراده.
z����z����z����z����z����z����z����z����33KKKKKKKK������������4�b4*(وא�b4*,א�c����7א:�52��4�b4*(وא�b4*,א�c����7א:�52��4�b4*(وא�b4*,א�c����7א:�52��4�b4*(وא�b4*,א�c����7א:�52��4�b4*(وא�b4*,א�c����7א:�52��4�b4*(وא�b4*,א�c����7א:�52��4�b4*(وא�b4*,א�c����7א:�52��4�b4*(وא�b4*,א�c����������7xxxxxxxxא:�52

 وجيــوز اجلمــع بــني املــرأة وبــني امــرأة أبيهــا خالفــاً لبعضــهم؛ ألمــا أجنبيتــان
 كامرأة عمها، وال يراعى فيـه أنـه لـو كانـت ابنـة الـزوج ذكـراً مل جيـز لـه التـزويج

  بامرأة أبيه ألنه من الطرف اآلخر ال يتصور.
��������������������������������zzzzzzzz44KKKKKKKK��������b�%e�5�94�K(�*�34�5��7b�%e�5�94�K(�*�34�5��7b�%e�5�94�K(�*�34�5��7b�%e�5�94�K(�*�34�5��7b�%e�5�94�K(�*�34�5��7b�%e�5�94�K(�*�34�5��7b�%e�5�94�K(�*�34�5��7b�%e�5�94�K(�*�34�5��7xxxxxxxx����������

فأمــا الضــرب اآلخــر مــن اجلمــع وهــو الراجــع إىل العــدد دون األعيــان، فهــو 
النكــاح دون ملــك اليمــني وهــو الزيــادة علــى أربــع نســوة، وال خــالف يف  عقــد

��m�m�m�m��_��~��}��|��{����z��_��~��}��|��{����z��_��~��}��|��{����z��_��~��}��|��{����zعليــه، واألصــل فيــه قولــه تعــاىل: ذلــك يعتمــد
b��a��`b��a��`b��a��`b��a��` llll� ، 2(فــدل علـى منــع الزيـادة عليــهفقصـره علـى هــذا العـدد( ،

                                                           

 ) كان: ن سقطت من (م).1(

 ) عليه سقطت من (ق).2(
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وعنــــــده عشــــــرة نســــــوة: "اخــــــرت أربعــــــة وفــــــارق  لغــــــيالن ملــــــا أســــــلم �وقولــــــه 
  من دين األمة. ، وهذا كاملعلوم ضرورة)1(سائرهن"
�z������z������z������z������z������z������z������z�����55KKKKKKKK����������������K��(��ً���6���3ن���K�(���3وج�d��&�ز���/�4ن����P�/�&P�6/�زو(�X��e���K�(��������K��(��ً���6���3ن���K�(���3وج�d��&�ز���/�4ن����P�/�&P�6/�زو(�X��e���K�(��������K��(��ً���6���3ن���K�(���3وج�d��&�ز���/�4ن����P�/�&P�6/�زو(�X��e���K�(��������K��(��ً���6���3ن���K�(���3وج�d��&�ز���/�4ن����P�/�&P�6/�زو(�X��e���K�(��������K��(��ً���6���3ن���K�(���3وج�d��&�ز���/�4ن����P�/�&P�6/�زو(�X��e���K�(��������K��(��ً���6���3ن���K�(���3وج�d��&�ز���/�4ن����P�/�&P�6/�زو(�X��e���K�(��������K��(��ً���6���3ن���K�(���3وج�d��&�ز���/�4ن����P�/�&P�6/�زو(�X��e���K�(��������K��(��ً���6���3ن���K�(���3وج�d��&�ز���/�4ن����P�/�&P�6/�زو(�X��e���K�(����������������������������������������
���0��
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
�0��א�+���
��������xxxxxxxxא�+�

أو بطـالق ثـالث، أو بفسـخ، أو ومن بانت منه زوجته املدخول ا خبلع، 
شـيء كـان ممــا يقـع بـه البينونـة مــع بقائـه جـاز لـه أن يتــزوج كـل مـن كــان  بـأي

من العقد عليها قبل أن تبني منـه، وإن كانـت يف العـدة مثـل أختهـا أو  ممنوعاً 
؛ ألن كـل مجـع حـرم )3(خالفـاً أليب حنيفـة)2(خالتها أو أربعة سواها عمتها أو

النكـــاح، فـــإن حترميـــه يـــزول بالبينونـــة أصـــله إذا خرجـــت مـــن بعقـــد  علــى الـــزوج
قبــل الــدخول؛ وألن كــل امــرأة ال يلحقهــا طالقــه جــاز لــه  العــدة، وإذا طلقــت

  التزويج بأختها األجنبية.
z����z����z����z����z����z����z����z����66KKKKKKKK��������5�94�K(�*�34�W
94�E5ذא��$0N4א,�B*Fو�6�K(�*�34�W
94�E5ذא��$0N4א,�B*Fو�6�K(�*�34�W
94�E5ذא��$0N4א,�B*Fو�6�K(�*�34�W
94�E5ذא��$0N4א,�B*Fو�6�K(�*�34�W
94�E5ذא��$0N4א,�B*Fو�6�K(�*�34�W
94�E5ذא��$0N4א,�B*Fو�6�K(�*�34�W
94�E5ذא��$0N4א,�B*Fو�6�K(�*�34�W
����������Exxxxxxxxذא��$0N4א,�B*Fو�6

 اختار منهن أربعـاً، وفـارق البـواقي، وإذا أسلم املشرك وعنده أكثر من أربع
 بينهن يف عقد واحد أو يف عقود متفرقة، وسواء اختار األوائـل )4(وسواء مجع
، خالفا أليب حنيفة يف قوله: إنـه لـيس لـه أن خيتـار األواخـر وال )5(أو األواخر

 غـيالن أسـلم وكـان حتتـه عشـرة نسـوة، ملا روي: أن )6(مجع بينهن يف عقد من
 ، وعنـد املخـالف لـيس لـه)7(أن خيتار مـنهن أربعـا �فأسلمن معه فأمره النيب 

اخليــار؛ ألن عقــود األوائــل صــحيحة وعقــود األواخــر فاســدة؛ وألنــه مل يســأله 
                                                           

والترم��ذي ف��ي )، 1/628أخرج��ه اب��ن ماج��ه ف��ي النك��اح، ب��اب: الرج��ل يس��لم وعن��ده أكث��ر م��ن أرب��ع نس��وة: ( )1(
)، 2/193)، واب��ن حب��ان والح��اكم: (30/435يس��لم وعن��ده عش��ر نس��وة: (النك��اح، ب��اب: م��ا ج��اء ف��ي الرج��ل 

 )).3/168تلخيص الحبير: ( انظروصححاه (

 ).241: )، الكافى: (ص204-203: الرسالة: (ص: انظر) 2(

 ).1/126)، تحفة الفقھاء: (177: مختصر الطحاوى (ص: انظر) 3(

 في (م):عقد. )4(

 ).201) الرسالة: (ص:2/218: المدونة: (انظر) 5(

 .  180: الطحاوى ص: انظر )6(

   ) سبق تخريج الحديث.7(
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ملــا  )1(عقــد علــيهن عقــداً واحــداً أو عقــوداً متفرقــة، وقــال لفــريوز الــديلمي هــل
امــرأة جــاز لــه ابتــداء ؛ وألن كــل )2(أختــان: "اخــرت أيهمــا شــئت" أســلم وحتتــه

اإلسالم جاز له املقام معها على نكاح الشرك أصله األوائل؛  العقد عليها يف
هلـم باإلسـالم عقـودهم، ويعفـى  )3(عنـدنا فاسـدة، وإمنـا تصـح وألن أنكحتهم

التحــرمي إذا كانــت املـرأة ممــن جيــوز ابتـداء العقــد عليهــا يف  عمـا بنوهــا عليــه مـن
  باألواخر ملنعناه باألوائل.التمسك  اإلسالم، فلو منعنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، م�ات ف�ي زم�ن عثم�ان، �: اليماني، صحابي، قتل اuسود الذي ادعى النبوة في زمن النب�ي فيروز الديلمي) 1(
 ).4482(تقريب التھذيب: ص وقيل في زمن معاوية 

أخرجه أبو داود في الطQق ، ب�اب ف�يمن أس�لم وعن�ده نس�اء أكث�ر م�ن أرب�ع أو أخت�ان، الترم�ذي ف�ي النك�اح،  )2(
)، واب��ن ماج��ه ف��ي النك��اح، ب��اب: الرج��ل يس��لم وعن��ده 3/427ب��اب: م��ا ج��اء ف��ي الرج��ل يس��لم وعن��ده أخت��ان: (

)، وق�ال إس�ناده ص�حيح وص�ححه 7/184)، وقال الترمذي:  حسن غريب، أخرجه البيھق�ي: (1/627ان: (أخت
 ابن حبان.

 في (م):صحح. )3(
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�K(�Wא�&[*�$���K(�Wא�&[*�$���K(�Wא�&[*�$���K(�Wא�&[*�$���K(�Wא�&[*�$���K(�Wא�&[*�$���K(�Wא�&[*�$���K(�Wא�&[*�$����

        والضـــــــــرب الثـــــــــاين مـــــــــن التحـــــــــرمي: وهـــــــــو التحـــــــــرمي املتأبـــــــــد، وهـــــــــو حتـــــــــرمي
ــــــان، وتفســــــريه أن التحــــــرمي يرجــــــع إىل نفــــــس املــــــرأة وعينهــــــا فــــــال حتــــــل         األعي

 )1(زال مـن العـني بوجه، ويفارق حترمي اجلمع وغريه مما ال يتأبد، ألن ذلـك إذا
     زال حترميهـــــــا، وحتـــــــرمي األعيـــــــان علـــــــى قســـــــمني: أحـــــــدمها بنســـــــب، واآلخـــــــر

    ، فأمــــــا النســــــب فــــــاحملرم بــــــه الســــــبع املــــــذكورات يف القــــــرآن وهــــــن:)2(بســــــبب
 األمهــات، والبنــات، واألخــوات، والعمــات، واخلــاالت، وبنــات األخ، وبنــات

  األخت.
والدة، فكـــل أنثـــى هلـــا عليـــك والدة  )3(اســـم لكـــل أنثـــى هلـــا عليـــك فـــاألم:

وهـــي حمرمـــة عليـــك، فيـــدخل يف ذلـــك األم دنيـــة واجلـــدات مـــن  فهـــي لـــك أم
  علون. قبلها ومن األب وإن

، فكانـت مباشـرة بـالوالدة أو )4(: اسـم لكـل أنثـى لـك عليهـا والدةوالبنت
       فيــدخل يف ذلــك ابنــة الصــلب؛ ألن االســم هلــا حقيقــة باملباشــرة وبناــا نازلــة

  وبنان، وبنات االبن وبنان وإن نزلن.        
ال تتعدى اسم درجتـك وهـي اسـم ملـن شـاركتك يف االنتسـاب، واألخت: 

مـــن لــــه عليـــك والدة مــــن أب أو أُُم منهمــــا، فيـــدخل يف ذلــــك األخــــت  وإىل
  وحدها ولألب وحده. الشقيقة ولألم

                                                           

 أي: إذا زال السبب زال تحريمھم المرأة. )1(

 ). 240-239)، الكافي: (ص: 198)، الرسالة: (ص: 2/70: التفريع: (انظر) في جملة اuحكام التالية 2(

 عليك: سقطت من (م) من (ر).  )3(

 في (م): أنثى من وmدتك.  )4(
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  بائهم.  هي أخت أبيك وكل ذكر له عليك والدة من األجداد وآ والعمة:
 : اسم ألخت أمك وأخت كـل أنثـى هلـا عليـك والدة مـن اجلـداتوالخالة
  وأمهان. 

اسم لكـل أنثـى ألخيـك عليهـا والدة مـن قبـل أمهـا أو أبيهـا  وبنات األخ:
  حرام عليك.    فكلهن

اســم لكــل أنثــى ألختــك عليهــا والدة مــن قبــل أبيهــا أو  وبنــات األخــت:(
فهـؤالء األعيـان السـبع حمرمـات حتـرمي عـني ال فكلهـن حـرام عليـك،  ،)1()أمها

  يبحن بوجه.
  التحرمي بسبب.   نوع آخر: 

 : رضاع، وصهر، ويتعلق بذلك ضـرب طـارئ يلحـق)2(أما السبب فضربان
 ــــن يف احلكــــم ولــــيس بأصــــل وهــــو (حتــــرمي املالعنــــة واملوطــــوءة يف العــــدة ألن

  حترمي عني أيضاً ال حيللن بوجه.  )3(هاتني قد حرمتا)
 فأمــا الرضــاع، فجــار جمــرى النســب يف التحــرمي، فكــل حمرمــة بالنســب حمرمــة
 بالرضاع فاألم حمرمة كـاألم مـن الـوالدة، وكـذلك البنـت مـن الرضـاع وهـي الـيت

أرضــعتها زوجتــك لـــو أرضــعت بلبنـــك فأنــت أب هلــا كمـــا أن زوجتــك أم هلـــا 
هـذا عليك إن كانت ابنـة كمـا حيـرم علـى زوجتـك إن كـان ابنـاً، وعلـى  فتحرم
�مســــــائل هــــــذا البــــــاب، واألصــــــل يف وقــــــوع التحــــــرمي بــــــه قولــــــه تعــــــاىل: جتــــــري
mmmm�̀���_��~�̀���_��~�̀���_��~�̀���_��~llll)4(:وقولــــــــــــــــــــــــــــه ، mmmm��b��a��b��a��b��a��b��a

ccccllll )5( حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة"�، وقوله" :)6(.  
                                                           

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).1(

 ).240)، الكافي (ص: 199-198)، الرسالة (ص: 2/70)، التفريع: (1/200: المدونة: (انظر) 2(

 ) ما بين قوسين: سقطت من (م).3(

 .23سورة النساء، ا.ية: ) 4(

 .23سورة النساء، ا.ية: ) 5(

)، ومسلم في الرضاع، باب: م�ا يح�رم 3/149) أخرجه البخاري في الشھادات، باب: الشھادة على اuنساب: (6(
 ).2/1068من الرضاع ما يحرم من الوmدة: (
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z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKK��������b*���,������������xxxxxxxxא�&[*�$���,���*bא�&[*�$���,���*bא�&[*�$���,���*bא�&[*�$���,���*bא�&[*�$���,���*bא�&[*�$���,���*bא�&[*�$���,���*bא�&[*�$�
وأمــا الصــهر وهــو املناكحــة فهــو أربعــة أعيــان: زوجــات اآلبــاء واألصــل فيــه 

`����m�m�m�m��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��i��h��g��f���e��d��c��b��aتعــــــــــــاىل:قولــــــــــــه 
jjjjllll�)1( ،:وزوجــــــــات األبنــــــــاء: واألصــــــــل فيــــــــه قولــــــــه تعــــــــاىل �m�m�m�m��w��w��w��w

{��z������y��x{��z������y��x{��z������y��x{��z������y��xllll)2( وأمهــــات النســــاء: واألصــــل فيــــه ،
، وبنـــات النســـاء: واألصـــل فيـــه قولـــه )�mmmme��de��de��de��dllll)3قولـــه تعـــاىل:

  .)mmmmi��h��g��fi��h��g��fi��h��g��fi��h��g��fllll)4 تعاىل:

  والتحرمي بالصهر على ضربني:
 العقد الصحيح ومن غري حاجة إىل دخول وهـو حتـرمي زوجـاتحترمي مبجرد 

  اآلباء واألبناء وأمهات النساء.
 دون مضــامة الــوطء، أو مــا يقــوم مقامــه مــن )5(وحتــرمي ال يقــع مبجــرد العقــد

 التقبيل واللمس واللذة وهـو حتـرمي الربائـب، فأمـا حتـرمي زوجـات اآلبـاء واألبنـاء
`���mmmm��c��b��a��`��c��b��a��`��c��b��a��`��c��b��aفيــه قولــه تعــاىل:مبجــرد العقــد فــال خــالف فيــه، واألصــل 

f���e��df���e��df���e��df���e��dllll)6( :فعـــــم، وقولـــــه��m�m�m�mx��wx��wx��wx��wllll)7(  ومل
     خيص.
z����z����z����z����z����z����z����z����22KKKKKKKK���������7�7�7�7�7�7�7�7
�+����L�%6א��'��(4�$�*g
�+����L�%6א��'��(4�$�*g
�+����L�%6א��'��(4�$�*g
�+����L�%6א��'��(4�$�*g
�+����L�%6א��'��(4�$�*g
�+����L�%6א��'��(4�$�*g
�+����L�%6א��'��(4�$�*g
�+����L�%6א��'��(4�$�*gxxxxxxxx����������

وإمنـــا قلنـــا: إن أمهـــات النســـاء حيـــرمن مبجـــرد العقـــد خالفـــاً ملـــا حيكـــى عـــن 
��m�m�m�m��d��d��d��d، أـــن ال حيـــرمن إال بالعقـــد والـــوطء، لقولـــه تعـــاىل:� )8(علـــيّ 

                                                           

 .22سورة النساء، ا.ية: ) 1(

 .23سورة النساء، ا.ية: ) 2(

 .23سورة النساء، ا.ية: ) 3(

 .23سورة النساء، ا.ية: ) 4(

 (م): العقود.في  )5(

 .22سورة النساء، ا.ية: ) 6(

 .23سورة النساء، ا.ية: ) 7(

 ).279-6/278) أخرجه عبد الرزاق: (8(
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eeeellll)1(  فــأطلق؛ وألن العقــد معــىن تصــري بــه املــرأة فراشــاً، فوجــب مــىت
  الزوجة أصله الوطء. وجد أن حترم معه

z����z����z����z����z����z����z����z����33KKKKKKKKم��������Aא�Lط������������4�7xxxxxxxxن�א�*���!�g*م���ط�LאAم4�7ن�א�*���!�g*م���ط�LאAم4�7ن�א�*���!�g*م���ط�LאAم4�7ن�א�*���!�g*م���ط�LאAم4�7ن�א�*���!�g*م���ط�LאAم4�7ن�א�*���!�g*م���ط�LאAم4�7ن�א�*���!�g*م���ط�LאAم4�7ن�א�*���!�g*م�
       وإمنــــا قلنــــا: إن الربيبــــة ال حتــــرم مبجــــرد العقــــد دون وطء األم لقولــــه تعــــاىل:

�m�m�m�m��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f
���s��r��q���s��r��q���s��r��q���s��r��q����v��u��tv��u��tv��u��tv��u��tllll)2(وال خالف يف ذلك ،)3(.  

z����z����z����z����z����z����z����z����44KKKKKKKK!���
م�א@?אط�א.�*�g�7*�$�א�*�!���
م�א@?אط�א.�*�g�7*�$�א�*�!���
م�א@?אط�א.�*�g�7*�$�א�*�!���
م�א@?אط�א.�*�g�7*�$�א�*�!���
م�א@?אط�א.�*�g�7*�$�א�*�!���
م�א@?אط�א.�*�g�7*�$�א�*�!���
م�א@?אط�א.�*�g�7*�$�א�*�!���
م�א@?אط�א.�*�g�7*�$�א�*�xxxxxxxx��������
 ،)4(ولــيس مــن حتــرمي الربيبــة أن تكــون يف حجــر املتــزوج بأمهــا خالفــاً لــداود

: "أميــا رجــل نكــح امــرأة مث طلقهــا قبــل أن يــدخل ــا حرمــت عليــه �لقولــه 
         ومل يعتـــرب احلجـــر؛ وألن احلجـــر ال تـــأثري لـــه يف ،)5(ومل حتـــرم عليـــه بنتهـــا" أمهـــا

    أحواهلن. التحرمي اعتباراً بسائر احملرمات، والظاهر خرج على تعريفهن بغالب
z����z����z����z����z����z����z����z����55KKKKKKKK��������L)�ن�)��م�א��ط���وא���0!��i204�7ن�א�L)�ن�)��م�א��ط���وא���0!��i204�7ن�א�L)�ن�)��م�א��ط���وא���0!��i204�7ن�א�L)�ن�)��م�א��ط���وא���0!��i204�7ن�א�L)�ن�)��م�א��ط���وא���0!��i204�7ن�א�L)�ن�)��م�א��ط���وא���0!��i204�7ن�א�L)�ن�)��م�א��ط���وא���0!��i204�7ن�א�L)�ن�)��م�א��ط���وא���0!��i20$����������������4�7ن�א���7$א�&[*��7$א�&[*��7$א�&[*��7$א�&[*��7$א�&[*��7$א�&[*��7$א�&[*��7א�&[*xxxxxxxx��������

 وإمنــا قلنــا: إن القبلــة واللمــس للــذة يقومــان مقــام الــوطء يف التحــرمي خالفــاً 
: )7(؛ ألنـه اسـتمتاع مبباشــرة الـوطء، فأمـا النظــر للـذة ففيـه خــالف)6(الشـافعي

التحرمي بـه أنـه نـوع مـن االسـتمتاع باللـذة كالقبلـة، ووجـه الكراهـة فألنـه  فوجه
  بالتفكر. )8(مبباشرة كااللتذاذ ليس
��������

                                                           

 .22سورة النساء، ا.ية: ) 1(

 .23سورة النساء، ا.ية: ) 2(

 ).9/158)، فتح الباري:(6/569)، المغنى: (95-93: اzجماع (ص: انظر )3(

 ).429-4286بداية المجتھد: ()، 6/569: المغني: (انظر )4(

) أخرجه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقھ�ا قب�ل أن ي�دخل بھ�ا ھ�ل يت�زوج ابنتھ�ا 5(
)، وق��ال: ھ��ذا ح��ديث m يص��ح م��ن قب��ل إس��ناده، أخرج��ه اب��ن جري��ر ف��ي التفس��ير، والبيھق��ي: 3/425أم m؟ (

)7/40.( 

 ).169-168ر المزني (ص:)،  مختص5-5/3: اuم: (انظر) 6(

 ) في (م): ففيه احتمال.7(

 ) في (م): كالتلذذ.8(
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z����z����z����z����z����z����z����z����66KKKKKKKK!6�|,وא�b
��������xxxxxxxxא,��7�bL�kא�+
�bوא,|�6!א,��7�bL�kא�+
�bوא,|�6!א,��7�bL�kא�+
�bوא,|�6!א,��7�bL�kא�+
�bوא,|�6!א,��7�bL�kא�+
�bوא,|�6!א,��7�bL�kא�+
�bوא,|�6!א,��7�bL�kא�+
�bوא,|�6!א,��7�bL�kא�+
  واملالعنة ترد يف باب اللعان.فأما املوطوءة يف العدة فقد ذكرناها، 

z����z����z����z����z����z����z����z����77KKKKKKKK*���������xxxxxxxxאNa&2&�ع�א,+&\�g�7*�$�א���*אNa&2&�ع�א,+&\�g�7*�$�א���*אNa&2&�ع�א,+&\�g�7*�$�א���*אNa&2&�ع�א,+&\�g�7*�$�א���*אNa&2&�ع�א,+&\�g�7*�$�א���*אNa&2&�ع�א,+&\�g�7*�$�א���*אNa&2&�ع�א,+&\�g�7*�$�א���*אNa&2&�ع�א,+&\�g�7*�$�א��
 االستمتاع املعترب يف حترمي الصهر ممـن ذكرنـا هـو احلـالل أو مـا كـان شـبهه،

 : إحـــدامها أنـــه يثبـــت بـــه حرمـــة املصـــاهرة،)1(فأمـــا الزنـــا احملـــض ففيـــه روايتـــان
�m�m�m�m��d��c��b��d��c��b��d��c��b��d��c��b قولــه تعــاىل:واألخــرى أنــه ال يثبــت بــه، فوجــه إثباــا 

f���ef���ef���ef���ellll)2(  فعــــم؛ وألن كــــل حتـــــرمي بــــالوطء احلـــــرام أصــــله التحـــــرمي يف
الــوطء بشــبهة؛ وألنــه اســتمتاع كــاحلالل، ووجــه نفيهــا أنــه وطء يوجــب احلــد  
كــاللواط؛ وألن الزنــا ال حرمــة لــه يف نفســه فلــم ينشــر احلرمــة إىل غــريه عكســه 

  احلالل.
  

  

  

  

��������

��������

                                                           

 ).244)، الكافي (ص: 199)، الرسالة (ص: 2/202: المدونة: (انظر) 1(
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��������

b
�
O�W^�א,��م��6
�א�dوP!�א:��b
�
O�W^�א,��م��6
�א�dوP!�א:��b
�
O�W^�א,��م��6
�א�dوP!�א:��b
�
O�W^�א,��م��6
�א�dوP!�א:��b
�
O�W^�א,��م��6
�א�dوP!�א:��b
�
O�W^�א,��م��6
�א�dوP!�א:��b
�
O�W^�א,��م��6
�א�dوP!�א:��b
�
O�W^�א,��م��6
�א�dوP!�א:����������

ومــن تــزوج بكــراً ولــه نســاء ســواها أقــام عنــدها ســبعاً، وإن تــزوج ثيبــاً أقــام 
عنـــدها ثالثـــاً، مث اســـتأنف القســـم بينهـــا وبـــني ســـائر نســـائه، وال يلزمـــه قضـــاء 

وقولـه  )3(: "للبكر سبع وللثيـب ثالثـة"�؛ لقوله )2(خالفاً أليب حنيفة )1(هلن
ملا تزوجها: "ليس بك على أهلك هـوان إن شـئت سـبعة عنـدك  )4(ألم سلمة

فــأخرب أن الــثالث  )5(وســبعة عنــدهن، وإن شــئت ثالثــة ودرت قالــت ثــالث"
ال تقضــى يف حــق الثيــب؛ وألن الزوجــة احلــديث حتتــاج إىل زيــادة يف اإلينــاس 
والبســط لتــزول حشــمتها ويــذهب انقباضــها، وذلــك يقتضــى مــدة مــن الزمــان 

وكانت البكر إىل هذا أحوج من الثيـب فزيـد يف ضـرب املـدة ميكن ذلك فيه، 
  هلا.

z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKK/وج�4و��dא��Q0��!I9�Y0����O�������5�%وج�4و��/�3�7ن�א�dא��Q0��!I9�Y0����O�������5�%وج�4و��/�3�7ن�א�dא��Q0��!I9�Y0����O�������5�%وج�4و��/�3�7ن�א�dא��Q0��!I9�Y0����O�������5�%وج�4و��/�3�7ن�א�dא��Q0��!I9�Y0����O�������5�%وج�4و��/�3�7ن�א�dא��Q0��!I9�Y0����O�������5�%وج�4و��/�3�7ن�א�dא��Q0��!I9�Y0����O�������5�%وج�4و��/�3�7ن�א�dא��Q0��!I9�Y0����O�������5�%�3�7ن�א�xxxxxxxx����������
ويف كـــون ذلـــك حقـــاً للطارئـــة علـــى الـــزوج أو حقـــاً لـــه علـــى ســـائر أزواجـــه 
روايتــان، وفائــدة اخلــالف أنــه إذا كــان حقــاً لــه كــان لــه فعلــه وتركــه، وإذا كــان 
حقاً هلا مل جيز تركه بإذا، فوجه القول األول بأنه حق هلا عليه مـا روي: أنـه 

رض مـــن ذلـــك إيناســـها ؛ وألن الغـــ)6(: "للبكـــر ســـْبعاً وللثيـــب ثالثـــاً"قـــال �

                                                           

 ).256)، الكافى: (ص: 203)، الرسالة: (ص: 2/65)، التفريع: (198-197: المدونة: (ص انظر) 1(

 ).3/30)، مختصر القدورى مع شرح الميداني: (190ختصر الطحاوى (ص: : مانظر) 2(

 .)2/1083() أخرجه مسلم في الرضاع، باب: ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندھا عقب الزفاف: 3(

 ).754ھـ) (تقريب التھذيب: 62) أم سلمة: ھند بنت أبي أمية، المخزومية، أم المؤمنين، (ت4(

 )2/529)، ومالك: (2/1083مسلم في نفس الكتاب، ونفس الباب: (أخرجه  )5(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )6(
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وبسطها وذهاب انقباضها وهذا حق هلا، ووجـه القـول بأنـه حـق لـه أنـه معـىن 
  ، فكان حقا هلن غري مستحق عليه كعدم الوطء.)1(يعود إىل االلتذاذ

z����z����z����z����z����z����z����z����22KKKKKKKK��������!(Aوא�b*.א�c����������7xxxxxxxxא��%$���cא.*�bوאA)!�7א��%$���cא.*�bوאA)!�7א��%$���cא.*�bوאA)!�7א��%$���cא.*�bوאA)!�7א��%$���cא.*�bوאA)!�7א��%$���cא.*�bوאA)!�7א��%$���cא.*�bوאA)!�7א��%$�
: إحـدامها )2(وإذا كان له زوجتان حرة وأمة، فعنه يف القسـم بينهمـا روايتـان

لألمـــة، فوجـــه التســـوية  )4(للحـــرة وثلـــث )3(التســوية، واألخـــرى املفاضـــلة ثلثـــان
اعتبارهــا بــاحلرة، والقســم مـــن ســائر احلقــوق الزوجيـــة، ووجــه املفاضــلة فلمزيـــة 
احلرة على األمة وزيـادة حرمتهـا، ويلـزم الرجـل العـدل بـني نسـائه يف القسـم يف 

� ولـــــه تعـــــاىل:الصـــــحة واملـــــرض حبســـــب اإلمكـــــان مـــــن غـــــري ميـــــل وال جـــــور لق
mmmm�́�³�́�³�́�³�́�³llll)5(،  مـــن كــان لـــه امرأتــان فلـــم يعـــدل �وقولــه" :

؛ وألن الزوجــات يســتوين يف حقـــوق )6(بينهمــا جــاء يـــوم القيامــة شــقه مائـــل"
الزوجيــــة فوجــــب أن تســــتحق كــــل واحــــدة مــــنهن مــــن العشــــرة والصــــحبة مــــا 

  تستحقه األخرى.
ســفراً، ، وإذا أراد )7(كــذلك كــان يفعــل  �ومقــدار القســم: يــوم وليلــة ألنــه 

ألمـره   )8(فيهن مـن ال تصـلح للسـفر وفـيهن مـن هـي أرفـق بـه وأطـوع فإن كان
عــذراً لــه يف الســفر ــا وعــذراً عــن األخــرى، وإن تســاوين وتقــاربن  كــان ذلــك

حج أو غزو أقـرع بيـنهن فيسـافر مبـن خـرج سـهمها مث ال يلزمـه  فإن كان سفر

                                                           

 في (م): التذاذه. )1(

 ).257-256)، الكافى: (ص: 203-200)، الرسالة: (ص:2/67)، التفريع: (2/199: المدونة: (انظر )2(

 .) في (م): ليلتان3(

 ) في (م): ليلة.4(

 .19ا.ية: سورة النساء، ) 5(

)، والنس�ائي ف�ي عش�رة النس�اء، والب�اب: 2/601أخرجه أبو داود في النكاح، ب�اب : ف�ي القس�م ب�ين النس�اء: ( )6(
)، والترم��ذي ف��ي النك��اح، 1/633)، واب��ن ماج��ه ف��ي النك��اح، ب��اب: القس��مة ب��ين النس��اء: (7/60مي��ل الرج��ل: (

)، والح��اكم: 2/297)، والبيھق��ي (2/374( )، وأحم��د:3/447الب��اب: م��ا ج��اء ف��ي التس��وية ب��ين الض��رائر: (
 ). 3/447)، وقال الترمذي: m نعرف ھذا الحديث مرفوعاً إm من حديث ھمام، وھمام ثقة حافظ (2/186(

 .�) وھذا معلوم باuخبار المتواترة عنه 7(

  ) في (م): أمشي.8(
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ويف سـفر التجـارة  بـل يسـتأنف القسـم بيـنهن )1(يسافر ا عـوده قضاء ملن مل
إحــدامها اإلقــراع، واألخــرى نفيــه، وثبــوت اخليــار لــه، وإمنــا قلنــا: إنــه  روايتــان:

، وألنـه ليسـت إحـداهن )2(كـذلك كـان يفعـل  �بينهن؛ ألن رسـول اهللا  يقرع
  األخرى. أوىل من

آكـــد لكـــون جنســـه  )3(ووجـــه اختصـــاص ســـفر احلـــج والغـــزو بـــذلك فألنـــه
، ووجــه التســوية يف إتبــاعمل يقــرع بيــنهن إال فيهمــا، والقرعــة  �وألنــه  فرضــاً،
  األسفار اعتباراً بسفر احلج والغزو وتساويهما يف احلاجة والرفق.   سائر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ) في (م): بعد غزوه.1(

)، ومس�لم ف�ي التوب�ة، ب�اب: ف�ي ح�ديث 3/135لغي�ر زوجھ�ا: (أخرجه البخاري في الھب�ة، ب�اب: ھب�ة الم�رأة  )2(
 ).4/210اzفك: (

 في (ر): فإنه. )3(
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�7�Wא)*�b4א,��qد���7�Wא)*�b4א,��qد���7�Wא)*�b4א,��qد���7�Wא)*�b4א,��qد���7�Wא)*�b4א,��qد���7�Wא)*�b4א,��qد���7�Wא)*�b4א,��qد���7�Wא)*�b4א,��qد����������

 أجــل أربــع ســنني، فــإن جــاء فيهــا وإال اعتــدت )1(امــرأة املفقــود يضــرب هلــا
الــذي هــذا حكمــه أن يغيــب الرجــل عــن امرأتــه،  )2(وتزوجــت، وصــفة املفقــود

ــــه،  فيعمــــى خــــربه وينقطــــع أثــــره وال يعلــــم موضــــعه، وال تــــدري حياتــــه وال موت
بــني أن تقــيم علــى مــا هــي وبــني أن ختتــار فراقــه: فــإن اختــارت  فامرأتــه خمــرية

تــــأيت إىل احلــــاكم فتــــذكر لــــه قصــــتها، فينظــــر يف ذلــــك  فراقــــه فوجــــه ذلــــك أن
عنـه يف املواضـع الـيت يظـن أنـه ـا، ويسـأل أهلـه  ويفحص عـن أخبـاره ويسـأل
أيـــن كانـــت عادتـــه ويبحـــث عنـــه علـــى حســـب  أيـــن مسعـــوه يـــذكر اخلـــروج، أو

خــرب اســتأنف هلــا ضــرب أجــل مدتــه  اإلمكــان واالجتهــاد، فــإذا مل يقــف علــى
حياتـــه، فهـــي زوجتـــه علـــى حاهلـــا  أربـــع ســـنني، فـــإن جـــاء يف املـــدة أو علمـــت

على خرب اعتدت عدة الوفـاء  ل ومل يوقف لهويبطل خيارها، وإن مضى األج
فهــــي امرأتــــه، وإن  وال ينفــــق يف العــــدة مــــن مالــــه، فــــإن جــــاء وهــــي يف العــــدة

اســــتئذان  قبــــل العلــــم خبــــربه، فلهــــا أن تتــــزوج مــــن غــــري حاجــــة إىل )3(نقضــــت
 اإلمــام، فــإن جــاء بعــد أن نكحــت ففيهــا روايتــان: إحــدامها أنــه ال ســبيل لــه

لثـاين ـا أو مل يـدخل، واألخـرى أنـه إذا كــان مل عليهـا وقـد بانـت منـه دخـل ا
ـــا، فهـــي لـــألول، وإن كـــان الثـــاين دخـــل ـــا فهـــي لـــه وال حيتـــاج يف  يـــدخل

إىل قضـــاء مــن حــاكم، مث ينظـــر فــإن كــان األول قـــد دخــل ـــا  احلكــم بفراقــه
وإن كــان مل يــدخل ــا ففيهــا روايتــان: إحــدامها أن هلــا  فلهــا الصــداق كــامًال،

                                                           

 ) في (ق): يضرب له.1(

 ).302)، الرسالة: (ص: 108-2/107)، التفريع: (92-2/91: المدونة: (انظر) 2(

 ) في (م): انقطعت.3(



139 

هلـــا وال شـــيء لـــه، وإذا بانـــت مـــن الثـــاين فـــأرادت  أنـــه كلـــه نصـــفه، واألخـــرى
  ذلك الفراق طلقة.  العودة كانت على تطليقتني، وبعد

z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKKد����������q,א�K%�ل���م��(Vد4�7ن�א��q,א�K%�ل���م��(Vد4�7ن�א��q,א�K%�ل���م��(Vد4�7ن�א��q,א�K%�ل���م��(Vد4�7ن�א��q,א�K%�ل���م��(Vد4�7ن�א��q,א�K%�ل���م��(Vد4�7ن�א��q,א�K%�ل���م��(Vد4�7ن�א��q,א�K%�ل���م��(V4�7ن�אxxxxxxxx��������
 وإمنا قلنا: إن اإلمام يسأل عن خربه ويبحث ليـزول الضـرر عـن املـرأة؛ ألنـه

جلــواز أن يكــون  ال جيــوز أن يبتــدئ ضــرب األجــل هلــا قبــل الســؤال والبحــث
فـــيعلم ذلـــك بالبحـــث عـــن خـــربه والســـؤال عـــن أمـــره، ولـــيس لإلمـــام أن  حيـــاً،

  بني رجل وامرأته. يفرق ابتداء
z����z����z����z����z����z����z����z����22KKKKKKKKد��q20���PAא��א��q20���PAد��7*�א��q20���PAد��7*�א��q20���PAد��7*�א��q20���PAد��7*�א��q20���PAد��7*�א��q20���PAد��7*�א��q20���PAد��7**��7xxxxxxxx��������

وإمنا قلنا: يضرب له األجـل إلمجـاع الصـحابة علـى ذلـك، روي عـن عمـر: 
 � علـيّ  عـنأجل أربـع سـنني مث يفـرق بينهمـا، وروي مثلـه  )1(يضرب هلا أنه

وروي مثلــه عــن مجاعــة مــن التــابعني، ومل حيفــظ خالفــاً عــن أحــد مــن  ،)3)(2(
يف ذلـــك، وألنـــه ملـــا كـــان اخليـــار ثابتـــاً هلـــا يف الفرقـــة مـــع العنـــة  الصـــدر األول

إال فقــــد الــــوطء دون فقــــد العشــــرة والنفقــــة كــــان يف  واإليــــالء ومل يكــــن فيهــــا
  اخليار.بثبوت  مسألتنا اجلامعة لفقد كل ذلك أوىل

z����z����z����z����z����z����z����z����33KKKKKKKKد��q20���7)�
א�9א��PAא,v*و����q20د�7)�
א�9א��PAא,v*و����q20د�7)�
א�9א��PAא,v*و����q20د�7)�
א�9א��PAא,v*و����q20د�7)�
א�9א��PAא,v*و����q20د�7)�
א�9א��PAא,v*و����q20د�7)�
א�9א��PAא,v*و����q20د�7)�
א�9א��PAא,v*وxxxxxxxx������
 وإمنا قلنا: إّن األجـل أربـع سـنني؛ ألن هـذه الروايـة ـذا القـدر جـاءت عـن

اإلمجاع منحصر على أحد مذهبني إما أن تبقـى  وألنالصحابة ومن ذكرناه، 
علــى مــا هـي عليــه أو يضــرب هلـا أجــل هــو هـذا املقــدار دون غــريه، وألن  أبـداً 

  ضرب األجل هو الغالب من مدة احلمل وغالبه هذا القدر. أصل
  

                                                           

 ) في (م): له.1(

)، وروي��ت 445، 425 -7/424)، البيھق��ي: (2/421طن��ي: ()، اال��دار ق2/575) أخرج��ه مال��ك ف��ي الموط��أ: (2(
 أيضاً. �عن عثمان 

 : سقطت من (م). � )3(
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z����z����z����z����z����z����z����z����44KKKKKKKK�PAא�L�v�eא�
+���7
�bא)*�b4א,��qد��PAא�L�v�eא�
+���7
�bא)*�b4א,��qد��PAא�L�v�eא�
+���7
�bא)*�b4א,��qد��PAא�L�v�eא�
+���7
�bא)*�b4א,��qد��PAא�L�v�eא�
+���7
�bא)*�b4א,��qد��PAא�L�v�eא�
+���7
�bא)*�b4א,��qد��PAא�L�v�eא�
+���7
�bא)*�b4א,��qد��PAא�L�v�eא�
+���7
�bא)*�b4א,��qد�xxxxxxxx������
 ، ألن أمره ينزل على الوفاء، ألن)1(وإمنا قلنا: إا تعتد بعد انقضاء األجل

البحــث  )2(ذلــك هــو الغالــب مــن شــأنه؛ ألنــه لــو كــان حيــا لكــان مــع طــوال
وال جيـــوز حملكـــوم هلـــا باملفارقـــة أن تتـــزوج إال بعـــد  الفحـــص يعلـــم حالـــه، وكثـــرة

ينــــزل أمــــره علــــى الطــــالق، وال يوجــــب عليهــــا عــــدة قبــــل الــــدخول  العــــدة ومل
األول وللنســـــب ومل جيعـــــل عليهـــــا عـــــدة الطـــــالق بنـــــاء علـــــى  احتياطـــــاً للـــــزوج

  الغالب.
z����z����z����z����z����z����z����z����55KKKKKKKK��������/��(�K(b
�0����7א�+��^q6��a/��(�K(b
�0����7א�+��^q6��a/��(�K(b
�0����7א�+��^q6��a/��(�K(b
�0����7א�+��^q6��a/��(�K(b
�0����7א�+��^q6��a/��(�K(b
�0����7א�+��^q6��a/��(�K(b
�0����7א�+��^q6��a/��(�K(b
�0����7א�+��^q6��axxxxxxxx������

مــن مالــه؛ ألــا إمنــا تعتــد علــى أنــه قــد  وإمنــا قلنــا: ال ينفــق عليهــا يف العــدة
مبوته وال نفقة للمتوىف عنها، وذلك خيالف مدة األجل؛ ألا يف العدة  حكم
  الزوجية. على
��z����z����z����z����z����z����z����z����66KKKKKKKK4و���������b
�������7xxxxxxxxא�+
�7bא�+
�7bא�+
�7bא�+
�7bא�+
�7bא�+
�7bא�+
�7bא�+
����������bد�bא,��qد��7א,
4�bو��د�bא,��qد��7א,
4�bو��د�bא,��qد��7א,
4�bو��د�bא,��qد��7א,
4�bو��د�bא,��qد��7א,
4�bو��د�bא,��qد��7א,
4�bو��د�bא,��qد��7א,
4�bو��د�bא,��qد��7א,

 وإمنــا قلنــا: إنــه إن جــاء زوجهــا يف املــدة أو يف العــدة، فهــي امرأتــه فألنــه مل
 ألن املـــدة إمنـــا ضـــربت يئـــه، والعـــدة إمنـــا بشـــرط ثبـــوتحيـــدث بينهمـــا فرقـــة؛ 

وفاتـــه ومل تثبـــت بتـــزويج فيكــــون الثـــاين أحـــق ـــا، فــــذلك كانـــت باقيـــة علــــى 
  زوجيته.
z����z����z����z����z����z����z����z����77KKKKKKKK��������b
�������7xxxxxxxxزوאج�א)*�b4א,��qد����Uא�L�v�eא�+
�7bزوאج�א)*�b4א,��qد����Uא�L�v�eא�+
�7bزوאج�א)*�b4א,��qد����Uא�L�v�eא�+
�7bزوאج�א)*�b4א,��qد����Uא�L�v�eא�+
�7bزوאج�א)*�b4א,��qد����Uא�L�v�eא�+
�7bزوאج�א)*�b4א,��qد����Uא�L�v�eא�+
�7bزوאج�א)*�b4א,��qد����Uא�L�v�eא�+
�7bزوאج�א)*�b4א,��qد����Uא�L�v�eא�+

 وإمنا قلنا: إن العدة إذا انقضت جاز هلا التزويج؛ ألن اخلرب بذلك ورد عن
 )4(، رضي اهللا عنهمـا؛ وألن اعتـدادها لـو مل يفـد)3(وعثمان عمر بن اخلطاب

  تزوجيها لكان ال معىن له.
                                                           

  ) في (م):عقد اuجل.1(
 ) في (م):طول.2(

 سبق تخريج اuثر تقريباً. )3(

 ) في (م): لم يبح.4(
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z����z����z����z����z����z����z����z����88KKKKKKKKد����������q,א�b4*(م��7زوאج�א�(Vذن�אEد��q,א�b4*(م��7زوאج�א�(Vذن�אEد��q,א�b4*(م��7زوאج�א�(Vذن�אEد��q,א�b4*(م��7زوאج�א�(Vذن�אEد��q,א�b4*(م��7زوאج�א�(Vذن�אEد��q,א�b4*(م��7زوאج�א�(Vذن�אEد��q,א�b4*(م��7زوאج�א�(Vذن�אEد��q,א�b4*(م��7زوאج�א�(Vذن�אExxxxxxxx������
وإمنــــا قلنــــا: إــــا ال حتتــــاج يف ذلــــك إىل إذن اإلمــــام؛ ألنــــه ألن قــــد حصــــل 

ــــع  بضــــرب األجــــل، ألن فائــــدة حبســــها عــــن التــــزويج قبــــل انقضــــائه زوال املن
  بانقضائه.
z����z����z����z����z����z����z����z����99KKKKKKKK��������/�4*(زوאج�א�
+�
�زوאج�א)*E/�4ذא��L�Pא,��qد�+�
�زوאج�א)*E/�4ذא��L�Pא,��qد�+�
�زوאج�א)*E/�4ذא��L�Pא,��qد�+�
�زوאج�א)*E/�4ذא��L�Pא,��qد�+�
�زوאج�א)*E/�4ذא��L�Pא,��qد�+�
�زوאج�א)*E/�4ذא��L�Pא,��qد�+�
�زوאج�א)*E/�4ذא��L�Pא,��qد�+�������Exxxxxxxxذא��L�Pא,��qد�

وإمنــا قلنــا: إن املفقــود إذا جــاء بعــد دخــول الثــاين فــال مقــال لــه؛ ألــا قــد 
بالوطء وحكـم احلـاكم؛ ألن اعتـدادها حكـم مـن احلـاكم بـالفراق عليـه  بانت

الــــذي قــــدمناه إال أن جيــــيء قبــــل التــــزويج، فأمــــا إذا جــــاء بعــــد  علــــى الشــــرط
: إحـدامها أـا للمفقـود، واألخـرى أـا )1(ففيها روايتـان يج وقبل الدخولالتزو 

عقــد نكــاح طـــرأ علــى عقــد صــحيح تقدمــه بضـــرب  للثــاين، فوجــه األوىل أنــه
متنــع نفســها عــن األول إال بــأن يضــامها  ســائغ مــن االجتهــاد، فوجــب أن ال

وضـرب أـا نكحـت بعـد االعتـداد  دخول، أصله نكاح الوليني، ووجه الثانية
  األجل كما لو دخل ا.

z����z����z����z����z����z����z����z����1010KKKKKKKKאق��������
����
אق�
م��P9ع�א�dوج���Q0א)*�4/�����
אق�
م��P9ع�א�dوج���Q0א)*�4/�����
אق�
م��P9ع�א�dوج���Q0א)*�4/�����
אق�
م��P9ع�א�dوج���Q0א)*�4/�����
אق�
م��P9ع�א�dوج���Q0א)*�4/�����
אق�
م��P9ع�א�dوج���Q0א)*�4/�����
אق�
م��P9ع�א�dوج���Q0א)*�4/�����
م��P9ع�א�dوج���Q0א)*�4/��xxxxxxxx������
بالصــداق، فــألن أمــره نــزل علــى الوفــاة، وإذا  )2(وإمنــا قلنــا: ال يرجــع عليهــا

كفرقــة غــري   )3(يرجــع عليهــا بنصــف الصــداق؛ فألــا فرقــة حتســب طالقــاً  قلنــا:
  املفقود.
z����z����z����z����z����z����z����z����1111KKKKKKKK��������!C9א���Q0د����q,�7-%2!�)�ل�א!C9א���Q0د����q,�7-%2!�)�ل�א!C9א���Q0د����q,�7-%2!�)�ل�א!C9א���Q0د����q,�7-%2!�)�ل�א!C9א���Q0د����q,�7-%2!�)�ل�א!C9א���Q0د����q,�7-%2!�)�ل�א!C9א���Q0د����q,�7-%2!�)�ل�א!C9א���Q0د����q,�7-%2!�)�ل�אxxxxxxxx������

 وال يقســم مالــه بــني ورثتــه إال بــأن يتــيقن موتــه؛ ألنــه ضــرر يف تبقيتــه وهــو
 )4(مفـــارق للزوجـــة، فـــإن أتـــى عليـــه مـــن الزمـــان: مـــا ال يعـــيش إىل مثلـــه مـــوت

                                                           

 ).260)، الكافى: (ص: 2/108)، التفريع: (2/91: المدونة: (انظر) 1(

 (ق).عليھا: سقطت من  )2(

 ) في (ق) و (ر): طQقھا.3(

 ) أي: حكم عليه بالموت.4(
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مالـــك وأصـــحابه يف مـــدة  )1(وقســـم مالـــه بـــني ورثتـــه، واختلـــف قـــول بـــالتعمري
ســـبعون، وقيـــل: مثـــانون، وقيـــل: تســـعون (وقيـــل: مائـــة، أنـــه  التعمـــري، والظـــاهر

: "أعمــــار أمــــيت مــــا بــــني الســــتني إىل �ســــنة؛ لقولــــه  )2(والصــــحيح ســــبعون)
، وهـذا إخبـار عمـا يتعلـق بـه احلكـم مـن )3(ذلـك" السبعني، فأقلهم من جيـاوز

فيه دليل يتحرر لكل قول، وإمنـا هـو علـى  األعمار، وما زاد على ذلك فليس
  املدة أو قصرها.  الظن من طولحسب ما يتغلب يف

z����z����z����z����z����z����z����z����1212KKKKKKKKא��&�ل���������B?+(�7د���q,א��&�لא�B?+(�7د���q,א��&�لא�B?+(�7د���q,א��&�لא�B?+(�7د���q,א��&�لא�B?+(�7د���q,א��&�لא�B?+(�7د���q,א��&�لא�B?+(�7د���q,א��&�لא�B?+(�7د���q,אxxxxxxxx������
القتـــال إذا مل يوقـــف لـــه علـــى خـــرب جيتهـــد احلـــاكم يف  )4(املفقـــود يف معـــرتك

فــإن غلــب علــى الظــن هالكــه اعتــدت امرأتــه وتزوجــت، وال حيتــاج إىل  أمــره،
  .)5(أجل؛ ألن األغلب من شأنه اهلالك ضرب
z����z����z����z����z����z����z����z����1313KKKKKKKK��������UNAא�!Pزو�L���UNAא�!Pزو�L���UNAא�!Pزو�L���UNAא�!Pزو�L���UNAא�!Pزو�L���UNAא�!Pزو�L���UNAא�!Pزو�L���UNAא�!Pزو�L���xxxxxxxx������

 األسري خبالف املفقود ال جيوز المرأته أن تتـزوج وال يضـرب هلـا معـه أجـل؛
  .)7(قصد املضارة ظاهر )6(ألن حياته معلومة، وعذره يف نفي

  

  

  

  

                                                           

 قول: سقطت من (م). )1(

 ) ما بين قوسين: سقطت من (م).2(

)، والترمذي في الزھد، باب: ما جاء في فن�اء 20/1425) أخرجه ابن ماجه في الزھد، باب: اuمل واuجل: (3(
 ).3/370، والبيھقي: ()، وقال: ھذا حديث حسن غريب4/490أعمار ھذه اuمة: (

 ) في (م): في معركة.4(

 .)261ص: ()، الكافي: 109-2/108)، التفريع: (99-20/98: المدونة: (انظر) 5(

 ) نفي: سقطت من (م) ومن (ر). 6(

 ).281)، الكافي: (ص: 109-2/108)، التفريع: (2/98: المدونة: (انظر )7(
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�7�Wא�Y|ق���7�Wא�Y|ق���7�Wא�Y|ق���7�Wא�Y|ق���7�Wא�Y|ق���7�Wא�Y|ق���7�Wא�Y|ق���7�Wא�Y|ق����������

علــى ضــربني: رجعــي، وبــائن، فــالرجعي مــن حقــه أن يــرد علــى  )1(الطــالق
مدخول ا، والبائن هو الـذي ال رجعـة فيـه، وقـد يكـون يف املـدخول ـا ويف 
اليت مل يدخل ا، ومجلته للحر ثالث، وللعبد تطليقتان، وهو معتـرب بالرجـال 

ثنتـني  دون النساء، فاحلر يطلق ثالثاً كانت زوجته حرة أو أمة، والعبـد يطلـق ا
كانت زوجته حرة أو أمة، والرجعة تثبت يف الطلقة الواحدة للحر والعبد ويف 

ال رجعــة فيهــا، وحتــرم ــا عليــه  )2(الطلقتــني للحــر والثانيــة للعبــد كالثالثــة للحــر
فـــــال حتـــــل لـــــه إال بعـــــد زوج: أوقعهـــــا جمتمعـــــات أو مفرتقـــــات ومينـــــع إيقاعهـــــا 

زم: وحتــرم بــه فــال حتــل بعقــد جمتمعــة، ويقضــى بــذلك إن فعلــه ولكنــه ينفــذ ويلــ
نكاح، وال ملك ميني إال بعد زوج يتزوجها تزوجياً صحيحاً نكاح رغبة يقصد 
االســـتباحة دون التحليـــل، فـــإن وقـــع الفســـاد يف العقـــد، أو التحـــرمي يف الـــوطء 

أو صائمة أو حائضـاً أو علـى وجـه ممنـوع حلـق اهللا تعـاىل  مثل أن يطأها حمرمة
اســـتدامة نكاحهـــا،  )3(العقـــد أن حيلهـــا دون قصـــديف  فـــال حيلهـــا، وإن شـــرطا

فالعقــــــد فاســــــد ال يقيمــــــان عليــــــه، واالعتبــــــار يف ذلــــــك بقصــــــد النــــــاكح دون 
  .)4(ميلك ميني املنكوحة، وال حيلها إال وطء بعقد نكاح ال

  
                                                           

: ھ�و ص�فة حكمي�ة ترف�ع حلي�ة متع�ة ال�زوج وف�ي اHص�طEح: يدل على التخلي�ة واzرس�ال، الطEق في اللغة) 1(
بزوجت��ه موجب��اً تكررھ��ا م��رتين للح��ّر، وم��رة ل��ذي رق حرمتھ��ا علي��ه قب��ل زوج (انظ��ر معج��م مق��اييس اللغ��ة: 

 ).184)، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 3/320(

  ) للحر: سقطت من (م).2(
 .) قصد: سقطت من (م)3(

)، 203-201)، الرس���الة، (ص: 75-6/73)، التفري���ع: (2/66: المدون���ة: (انظ���ر) ف���ي جمل���ة ھ���ذه اuحك���ام 4(
  ).264-262الكافي: (ص: 
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z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKK��������!+P*א��/���X�����2��!+P*א��/���X�����2��!+P*א��/���X�����2��!+P*א��/���X�����2��!+P*א��/���X�����2��!+P*א��/���X�����2��!+P*א��/���X�����2��!+P*א��/���X�����2��xxxxxxxx������
يعـــــين ) 1(وإمنـــــا قلنـــــا: إن الرجعـــــة تثبـــــت فيمـــــا دون الـــــثالث؛ لقولـــــه تعـــــاىل:

يف حــــديث ابــــن عمــــر ملــــا طلــــق امرأتــــه حائضــــاً: "مــــره  �ولقولــــه:  االرجتــــاع،
  .)3(وال خالف يف ذلك ،)2(فلرياجعها"
z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKK�������������א�*�S��!+Pن��7א,
��ل����א�*�S��!+Pن��7א,
��ل����א�*�S��!+Pن��7א,
��ل����א�*�S��!+Pن��7א,
��ل����א�*�S��!+Pن��7א,
��ل����א�*�S��!+Pن��7א,
��ل����א�*�S��!+Pن��7א,
��ل��������xxxxxxxxא�*�S��!+Pن��7א,
��ل�

����������mmmmتكـــون إال يف مـــدخول ـــا؛ لقولـــه تعـــاىل:وإمنـــا قلنـــا: إـــا ال  �̀�_�� �̀�_�� �̀�_�� �̀�_
c��b���ac��b���ac��b���ac��b���allll)4( :يعين يف العدة، وزجره عن الثالث بقوله �m�m�m�m���i��h��g���i��h��g���i��h��g���i��h��g

��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��jllll )5( ،إىل االرجتـــاع؛  يعـــين النـــدم، فيكـــون لـــه ســـبيل
الـــزوج ـــا مـــن غـــري مراعـــاة لرضـــا املـــرأة،  )6(وألن الرجعـــة مـــن حقهـــا أن ينفـــرد

وذلك  ال يكون إال يف املدخول ا؛ ألن غري املدخول ا ال عدة عليها فال 
  سبيل إىل ردها إال بنكاح جديد، وذلك يفتقر إىل إذا.

��z����z����z����z����z����z����z����z����33KKKKKKKKق��������|Yد�א�
0��7!��
د�א�Y|ق0��7!��
د�א�Y|ق0��7!��
د�א�Y|ق0��7!��
د�א�Y|ق0��7!��
د�א�Y|ق0��7!��
د�א�Y|ق0��7!��
د�א�Y|ق0��7!��xxxxxxxx������
إىل ..... �mmmmw��vw��vw��vw��vلقولــه تعــاىل: ؛وإمنــا قلنــا: إن مجلــة الطــالق ثــالث

وســئل رســـول اهللا  )��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Íllll )7×� قولــه
، ويف حــديث ابــن عمــر قــال: )8(عــن الثالثــة فقــال:"أو تســريح بإحســان" �

، وال )9(عصـيت ربـك، وبانـت منـك امرأتـك :قـال !"أرأيت لو طلقتها ثالثـاً؟
  .)10(خالف أن ما فوق الثالث ال مدخل له يف الطالق

                                                           

 .228سورة البقرة، ا.ية: ) 1(

 ).2/1093)، ومسلم في الطQق، باب: تحريم طQق الحائض: (6/163أخرجه البخاري في أوائل الطQق: () 2(

 ).299-9/286)، فتح الباري: (7/7)،  بداية المجتھد: (6/329)، المغنى: (11/621(: المحلى: انظر) 3(

  .228سورة البقرة، ا.ية:  )4(

  .1سورة الطQق ا.ية:  )5(

 ) في (م): أن يتقرب. 6(

  .230-229سورة البقرة، ا.ية:  )7(

 )، وقاm: أنه مرسل.7/340)، والبيھقي: (4/2) أخرجه الدار قطني: (8(

 )2/1094) أخرجه مسلم في الطQق، باب: تحريم طQق الحائض: (9(

 ).9/299)، فتح الباري: (100: اzجماع: (ص: انظر )10(
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z����z����z����z����z����z����z����z����44KKKKKKKK��������!(���*.ق�א|kو�
������k�7xxxxxxxx|ق�א�+�
�وk|ق�א.*���)!k�7|ق�א�+�
�وk|ق�א.*���)!k�7|ق�א�+�
�وk|ق�א.*���)!k�7|ق�א�+�
�وk|ق�א.*���)!k�7|ق�א�+�
�وk|ق�א.*���)!k�7|ق�א�+�
�وk|ق�א.*���)!k�7|ق�א�+�
�وk|ق�א.*���)!k�7|ق�א�+�
 وإمنا قلنا: إن االعتبار يف الطالق بالرجال، وإن طالق العبد للحرة اثنتان،

واحلـــر لألمـــة ثالثـــاً خالفـــا أليب حنيفـــة يف قولـــه: إن طـــالق احلـــرة ثالثـــاُ كـــان 
 ؛)1(حــراً أو عبــداً، وطــالق األمــة طلقتــان إن كــان زوجهــا حــراً أو عبــداً  زوجهـا
عـدد يوجـب أن يكـون كمالـه ونقصـانه معتـرباً مبـن يضـاف إليــه  ذو معـىنألنـه 

العــدة، وألن الطــالق ملــك للرجــل وكمــال امللــك ونقصــانه معتــرباً  فعلــه، أصــله
  باملالك ال بغريه.

��z����z����z����z����z����z����z����z����55KKKKKKKK���������|ق�א��|Yא��^�*q��7�|ق�א��|Yא��^�*q��7�|ق�א��|Yא��^�*q��7�|ق�א��|Yא��^�*q��7�|ق�א��|Yא��^�*q��7�|ق�א��|Yא��^�*q��7�|ق�א��|Yא��^�*q��7�|ق�א��|Yא��^�*q��7xxxxxxxx������
          قولــه )2(ال خــالف يف أن مــن فــرق الطــالق الــثالث فإنــه يلزمــه ويــدل عليــه

���������m�m�m�m��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í....إىل قولــــــــه:��m�m�m�mw��vw��vw��vw��v llllتعــــــــاىل:
×��Ö���Õ×��Ö���Õ×��Ö���Õ×��Ö���Õ llll)3(  فأما إن أتى به ،)يف كلمة واحدة فإنه عاص بذلك  )4

�لقولـه تعـاىل: ؛إن وقع خالفاً ملن منـع إيقاعـه مجلـة )5(ويلزمه، وإمنا قلنا: يلزمه
�m�m�m�mG��FG��FG��FG��F....����llll :إىل قولـــه�����������������m�m�m�m��m��l��k��j���i��h��g��m��l��k��j���i��h��g��m��l��k��j���i��h��g��m��l��k��j���i��h��g
nnnnllll)6( ،لئال يندم فـال ميكننـا التالقـي،  ؛فندبنا إىل طالق ميلك الرجعة فيه

 �: أنـه طلـق ألبتـة فأحلفـه رسـول اهللا )7(هذا يتضمن الوقوع، وحـديث ركانـة
، فـدل علـى أن الـثالث تقـع بالكلمـة الواحـدة، وحـديث ابــن )8(علـى مـا نـوى

أن  عمــــر قلــــت: أرأيــــت يــــا رســــول اهللا لــــو أين طلقتهــــا ثالثــــا، أكــــان حيــــل يل
                                                           

 ).  49-3/48)،  مختصر القدورى مع شرح الميداني: (218: مختصر الطحاوى (ص: انظر )1(

 ).9/299)، فتح الباري: (102-100: اzجماع: (ص: انظر )2(

  .230-229ا.ية:  سورة البقرة،) 3(

 في (م): بھا. )4(

 ).262)، الكافى: (ص: 102)، الرسالة: (ص: 2/73)، التفريع: (78-2/67: المدونة: (انظر )5(

 .1سورة الطQق ا.ية:  )6(

: ابن عبد يزيد بن ھشام بن عبد المطلب بن عبد من�اف المطلب�ي، م�ن مس�لمة الف�تح، ث�م ن�زل بالمدين�ة، ركانة) 7(
 ). 210مات في أول خQفة معاوية (تقريب التھذيب ص: 

ف��ي الط��Qق، ب��اب: ط��Qق البت��ة:  ماج��ه)، واب��ن 2/655أخرج��ه أب��و داود ف��ي الط��Qق، ب��اب: ف��ي ألبت��ة: ( )8(
)، وق��ال Q3/471ق واللع��ان، ب��اب: م��ا ج��اء ف��ي الرج��ل يطل��ق امرأت��ه ألبت��ة: ()، والترم��ذي ف��ي الط��1/661(

 )، وقال ابن عبد البر: ضعفوه.2/199غريب، وقال أبو داود: ھذا حديث صحيح، والحاكم: (
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بغــــري ) 2(، واعتبــــاراً )1(أراجعهــــا؟ قــــال: "كانــــت تبــــني منــــك، وتكــــون معصــــية"
  املدخول ا، وألنه ملك أبيح إيقاعه مفرتقاً فجاز جمتمعاً كإعتاق العبد.

����z����z����z����z����z����z����z����z����66KKKKKKKK���������ً�;����ًC|C�^0k�K(�3�7�ًن��;����ًC|C�^0k�K(�3�7�ًن��;����ًC|C�^0k�K(�3�7�ًن��;����ًC|C�^0k�K(�3�7�ًن��;����ًC|C�^0k�K(�3�7�ًن��;����ًC|C�^0k�K(�3�7�ًن��;����ًC|C�^0k�K(�3�7�ًن��;����ًC|C�^0k�K(�3�7ن�xxxxxxxx������
؛ لقولــه )3(وإمنــا قلنــا: إنــه يكــون عاصــياً خالفــاً للشــافعي يف قولــه: إنّــه مبــاح

�����������������m�m�m�m��k��j���i��h��g��k��j���i��h��g��k��j���i��h��g��k��j���i��h��gإىل قولــــــه:  ��m�m�m�mG��FG��FG��FG��F....llllتعــــــاىل:
��n��m��l��n��m��l��n��m��l��n��m��lllll )4( ، فنــدبنا إىل الطـــالق الرجعـــي ليكــون للمطلـــق ســـبيالً إىل
����m�m�m�m��a وقـع منـه، مث وصـفه مبـا يقتضـى اإلمث فقـال: تالىف نـدم إن �̀�_��a��� �̀�_��a��� �̀�_��a��� �̀�_

e��d��c��be��d��c��be��d��c��be��d��c��bllll�)5( ، :فــدل علــى مــا قلنــا، ويف حــديث ابــن عمــر قــال
، وروي عـــن )6("إذن بانـــت منـــك وعصـــيت ربـــك" أرأيـــت لـــو طلقهـــا؟ قـــال:

عـــن رجـــل طلـــق امرأتـــه ثـــالث  �، قـــال: أخـــرب رســـول اهللا )7(حممـــود بـــن لبيـــد
تطليقــــــات مجيعـــــــاً فقـــــــام غضــــــبان مث قـــــــال: "يلعـــــــب بكتــــــاب اهللا وأنـــــــا بـــــــني 

وعثمـــان وعلـــّي وابـــن  ، وألنـــه إمجـــاع الصـــحابة، وروي عـــن عمـــر)8(أظهـــركم"
خمـالف علـيهم فيـه،  ، وال)9(بن حصـنيعباس وابن عمر وابن مسعود وعمران 

ممنوعــاً كالظهــار وال  وألنــه ســبب حيــرم البضــع بــه فعلــه مــن غــري حاجــة، فكــان
    حاجته.   يدخل عليه الطلقة قبل الدخول وال الثانية؛ ألن ذلك من

��������
��������

                                                           

 سبق تخريج الحديث قريباً. )1(

 ) في (ق): اعتبرت.2(

 ).148(ص: )، اzقناع 192-191)، مختصر المزني (ص: 5/180: اuم: (انظر )3(

 .1سورة الطQق ا.ية:  )4(

  .1سورة الطQق ا.ية:  )5(
 سبق تخريج الحديث.  )6(

) محم��ود ب��ن لبي��د: ب��ن عقب��ة ب��ن راف��ع اuوس��ي الش��ھلى، أب��و نع��يم الم��دني، ص��حابي ص��غير، م��ات س��نة س��ت 7(
 ).522وتسعين وله تسع وتسعون سنة (تقريب التھذيب ص: 

 ).6/116باب: الثQث المجموعة وما فيه من التغليظ: (أخرجه النسائي في الطQق،  )8(

 ).332-7/33)، البيھقي: (2/550) أخرج ھذه ا.ثار الموطأ: (9(
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z����z����z����z����z����z����z����z����77KKKKKKKK���������|ق�א��|Y�7א��!+P9�aق�א��|��3�7ن�|Y�7א��!+P9�aق�א��|��3�7ن�|Y�7א��!+P9�aق�א��|��3�7ن�|Y�7א��!+P9�aق�א��|��3�7ن�|Y�7א��!+P9�aق�א��|��3�7ن�|Y�7א��!+P9�aق�א��|��3�7ن�|Y�7א��!+P9�aق�א��|��3�7ن�|Y�7א��!+P9�a�3�7ن�xxxxxxxx������
ــــه مل يبــــق لــــه مــــن الطــــالق ؛ال رجعــــة يف الطــــالق الــــثالث وإمنــــا قلنــــا:         ألن

شـــيء، فالرجعـــة هـــي ردهـــا إىل النكـــاح، فـــال جيـــوز أن ميلـــك نكاحـــاً ال ميلـــك 
                   لقولـه ؛فيه، وإمنا قلنا: ال حيـل لـه العقـد عليهـا حـىت تـنكح زوجـاً غـريه الطالق

، ولإلمجاع على )mmmm×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Íllll�)1 تعاىل
    .)2(ذلك

إمنــا ال حتــل بعقــد وال مبلــك لعمــوم الظــاهر، وألن الــوطء بامللــك  وإمنــا قلنــا:
لعقد النكاح، إذ النكـاح هـو األصـل املقصـود باالسـتباحة، فـإذا مل جيـب  تابع

  جيب بامللك.    بالنكاح مل
z����z����z����z����z����z����z����z����88KKKKKKKK���������0�8א��Se�0�8א��Se�0�8א��Se�0�8א��Se�0�8א��Se�0�8א��Se�0�8א��Se�0�8א��Sexxxxxxxx������

، )4(خالفـــاً أليب حنيفـــة والشـــافعي )3(إن نكـــاح احمللـــل ال يصـــح وإمنـــا قلنـــا:
، وهـــذا يفيــــد حظــــره، وألنــــه عقــــد )5("لعــــن اهللا احمللــــل واحمللــــل لــــه" :� لقولـــه

واقــع علــى وجــه يســتحق عــادة بــه اللعــن، فوجــب أن يكــون فاســداً،  معاوضــة
احملـــارم، وإذا ثبـــت أنـــه فاســـد مل حتـــل للـــزوج األول، وروى  أصـــله نكـــاح ذوات

نكـاح رغبـة، ال  عن احمللـل فقـال: "ال إال �رسول اهللا  ابن عباس قال: سُئل
: "أال أخــربكم �وقولــه  ،)6(بكتــاب اهللا عــز وجــل" نكــاح دلســة وال اســتهزاء

                                                           

 . 230سورة البقرة، ا.ية: ) 1(

 ).9/306)، فتح الباري:(102: اzجماع (ص: انظر )2(

  ).239-2/238)، الكافى: (198)، الرسالة: (ص: 62 - 2/61)، التفريع: (532 - 2/531: الموطأ: (انظر )3(

 ). 249-5/248)، اuم: (3/58: مختصر القدورى مع شرح الميداني: (انظر) 4(

)، والترم��ذي ف��ي 6/121أخرج��ه النس��ائي ف��ي الط��Qق، ب��اب: إح��Qل المطلق��ة ثQث��اً وم��ا في��ه م��ن التغل��يظ": ( )5(
    ).1/448وأحمد: ()، وقال: حسن صحيح، 3/427النكاح، باب: ما جاء في المحلل له: (

 )، وقال: على شرط الشيخين.2/169أخرجه الحاكم في المستدرك: ( )6(
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، وروي عـن وألنه إمجاع الصـحابة )1(احمللل"، بالتيس؟" قالوا: بلى، قال: "هو
   .)2(وابن عباس وال خمالف هلم عمر وعثمان وعلّي وابن عمر

z����z����z����z����z����z����z����z����99KKKKKKKKول��������Aא�mEط����7د���*@��eא����Lول4�7ن�وطAא�mEط����7د���*@��eא����Lول4�7ن�وطAא�mEط����7د���*@��eא����Lول4�7ن�وطAא�mEط����7د���*@��eא����Lول4�7ن�وطAא�mEط����7د���*@��eא����Lول4�7ن�وطAא�mEط����7د���*@��eא����Lول4�7ن�وطAא�mEط����7د���*@��eא����Lول4�7ن�وطAא�mEط����7د���*@��eא����L4�7ن�وطxxxxxxxx������
 للـيت أرادت �قوله إن وطء الثاين شرط يف عودها إىل األول؛ ل وإمنا قلنا:

، وألن الغــرض مــن )3(الرجــوع إىل مــن طلقهــا ثالثــاً: "ال حــىت تــذوقي عســيلته
عقوبتــه علــى ركــوب املعصــية وتعديــه مــا جعــل لــه، وأن يعلــم أنــه مــىت مل  ذلــك

ألن  ؛يف الـوطء سبيل إىل العود إال على هـذه الصـفة ولـيس ذلـك إال يكن له
  عقوبة فيه.  جمرد العقد ال
z����z����z����z����z����z����z����z����1010KKKKKKKK����������0��a�z0,����ًC|C�!�0Y,א�Lوط��0��a�z0,����ًC|C�!�0Y,א�Lوط��0��a�z0,����ًC|C�!�0Y,א�Lوط��0��a�z0,����ًC|C�!�0Y,א�Lوط��0��a�z0,����ًC|C�!�0Y,א�Lوط��0��a�z0,����ًC|C�!�0Y,א�Lوط��0��a�z0,����ًC|C�!�0Y,א�Lوط��0��a�z0,����ًC|C�!�0Y,א�Lوطxxxxxxxx������

 إن وطأهــا بامللــك ال حيلهــا للمطلــق مبلــك وال بعقــد، خالفــاً ملــن وإمنــا قلنــا:

، فشرط يف ذلك النكـاح، )5(���m�m�m�m×��Ö���Õ��Ô×��Ö���Õ��Ô×��Ö���Õ��Ô×��Ö���Õ��Ô llllلقوله تعاىل:، )4(أجازه
  وألن الوطء بامللك أضعف.، )6(نكاح رغبة: ال إال �ولقوله 
z����z����z����z����z����z����z����z����1111KKKKKKKK��������9�sא��/Pא���Q0��5-א��א�Lط����������xxxxxxxx)�56א�&[���0����ط�Lא��א-�Q0��5א��P/�א�9�s)�56א�&[���0����ط�Lא��א-�Q0��5א��P/�א�9�s)�56א�&[���0����ط�Lא��א-�Q0��5א��P/�א�9�s)�56א�&[���0����ط�Lא��א-�Q0��5א��P/�א�9�s)�56א�&[���0����ط�Lא��א-�Q0��5א��P/�א�9�s)�56א�&[���0����ط�Lא��א-�Q0��5א��P/�א�9�s)�56א�&[���0����ط�Lא��א-�Q0��5א��P/�א�9�s)�56א�&[���0

 خالفاً أليبإن الوطء الواقع على وجه حمظور ال يقع به التحليل  وإمنا قلنا:

ألنــه شــرط يف إباحتهــا لــألول ال يقــوم غــريه مقامــه، فلــم  ؛)7(حنيفــة والشــافعي
يف الشـــرع حلـــق اهللا تعـــاىل، أصـــله  اإلباحـــة بـــه مـــىت فعـــل علـــى وجـــه حمـــرم يقـــع

   العقد.

                                                           

وف��ي إس��ناده مس��رح ب��ن ھاع��ان يخط��ئ  )،1/633أخرج��ه اب��ن ماج��ه ف��ي النك��اح، ب��اب: المحل��ل والمحل��ل: ( )1(
   ويخالف.

 ).269-6/265)، عبد الرزاق: (209-7/208)، البيھقي: (2/531: الموطأ: (انظر )2(

)، ومس�لم ف�ي النك�اح، ب�اب: m تح�ل 6/164) أخرجه البخ�اري ف�ي الط�Qق: ب�اب: م�ن أج�از ط�Qق ال�ثQث: (3(
 ). 2/1055المطلقة ثQثاً لمطلقھا حتى تنكح زوجاً غيره: (

 ).6/649) جاء في المغنى: أنه يحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل (المغنى: 4(

 . 230 سورة البقرة، ا.ية:) 5(

 ) سبق تخريج الحديث.6(

 ).249-5/248)، اuم: (3/58: مختصر القدورى مع شرح الميداني: (انظر) 7(
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z����z����z����z����z����z����z����z����1212KKKKKKKK��������
N���8�S6�
א�&[���0N���8�S6�
א�&[���0N���8�S6�
א�&[���0N���8�S6�
א�&[���0N���8�S6�
א�&[���0N���8�S6�
א�&[���0N���8�S6�
א�&[���0N���8�S6�������xxxxxxxxא�&[���0
 ؛)1(خالفــاً لشــافعي يف أحــد قوليـــهوإذا وطئهــا يف نكــاح فاســد مل حتــل بـــه 

، وظـــاهر ذلـــك يفيـــد الصـــحيح، )3(��m�m�m�m×��Ö���Õ��Ô×��Ö���Õ��Ô×��Ö���Õ��Ô×��Ö���Õ��Ô llll:)2(تعـــاىل لقولـــه
وألنــه وطء، ومل يصــادف ســبباً مبيحــاً كــالوطء بالشــبهة، وألن الــوطء بامللــك 
أقــوى مــن الــوطء يف النكــاح الفاســد؛ ألن الــوطء بامللــك مبــاح، ويف النكــاح 

   الفاسد حمظور، وإذا مل تقع اإلباحة به كانت بأن ال تقع بالفاسد أوىل. 
z����z����z����z����z����z����z����z����1313KKKKKKKK��������!�0Y,دون�א�Z3�6א��
����8�S6�7�9א���&�a�0!4�7ن�אY,دون�א�Z3�6א��
����8�S6�7�9א���&�a�0!4�7ن�אY,دون�א�Z3�6א��
����8�S6�7�9א���&�a�0!4�7ن�אY,دون�א�Z3�6א��
����8�S6�7�9א���&�a�0!4�7ن�אY,دون�א�Z3�6א��
����8�S6�7�9א���&�a�0!4�7ن�אY,دون�א�Z3�6א��
����8�S6�7�9א���&�a�0!4�7ن�אY,دون�א�Z3�6א��
����8�S6�7�9א���&�a�0!4�7ن�אY,دون�א�Z3�6א��
����8�S6�7�9א���&�a4�7ن�אxxxxxxxx������

 إن االعتبار بقصد الناكح دوا؛ ألن العقـد للنـاكح، وهـي علـى وإمنا قلنا:

اســتيفاء املنــافع، فــإذا مل يقصــد هــو االســتباحة لنفســه انتفــى قصــد االســتباحة 
التحليـل مـن غـري مـن  )4(فقـد قصـد التحليـل لـألول ال غـري، وألن قصـد لغريه،

  ال اعتبار به أصله األجنيب. ميلك الطالق

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).197)،  مختصر المزني (ص:5/249: اuم: (انظر) 1(

 ) في (م): عز وجل.2(

 . 230سورة البقرة، ا.ية: ) 3(

 في: بقصده) 4(
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k�W|ق�א�%6!�وk|ق�א����!�
k�W|ق�א�%6!�وk|ق�א����!�
k�W|ق�א�%6!�وk|ق�א������������

والطـــالق ضـــربان: طـــالق الســـنة، وطـــالق البدعـــة، وفائـــدة وصـــفنا لـــه أنـــه 
ســـنة أنـــه أوقــع علـــى الوجـــه الــذي نـــدب املشـــرع إيقاعــه عليـــه، ويتعلـــق  طــالق

بأنـه للسـنة وال للبدعـة، وهـو أن الثالث، وهو طالق ال يوصف  بذلك ضرب
كـــل األحـــوال، فـــإذا ثبـــت هـــذا فالســـنة والبدعـــة يرجعـــان إىل  يكـــون جـــائزاً يف

  والعدة: أمرين: على الوقت
فأمــا الوقــت فــإن الســنة فيــه: أن تطلــق املــرأة الــيت حتــيض يف طهــر مل متــس 

وأال يكـــون تاليـــاً حلـــيض طلقـــت فيـــه، فأمـــا العـــدد فـــأن يطلـــق واحـــدة مث  فيـــه،
يف العــدة مث ال يتبعهـــا طالقــاً، ومــىت اخنـــرم مــن هــذه األوصـــاف  هــا متضــىيرتك

دون السنة، فإن طلقهـا حائضـاً أو نفسـاء، أو يف طهـر قـد  شيء كان للبدعة
يف كلمة واحدة، أو مفرتقاً قاصداً ذلك يف ابتدائـه أن  مس فيه ثالثاً أو اثنتني
  فكل ذلك للبدعة. يفرقه على عدد أقرائها،

 والنفســاء حمــرم ويلــزم إن وقــع، فــإن كــان رجعيــاً أجــرب علــى وطــالق احلــائض

 االرجتـــاع، وإمســـاكها إىل أن تطهـــر مث حتـــيض مث تطهـــر مث إن شـــاء طلـــق، وال

 يطلق يف الطهر املتعقب للحيض الذي طلق فيه، فإن فعل نفذ ومل جيـرب علـى

تنقضـي  االرجتاع إن مل يرجتع حىت طهرت من احليض املطلق فيـه أجـرب إىل أن
الـذي  عدة عند ابن القاسم، ويقطع اإلجبار عند أشهب يء الطهر الثاينال

 أبــيح الطـــالق فيــه، ويـــؤمر باالرجتــاع إن طلـــق يف طهــر قـــد مــس فيـــه وال جيـــرب

عليــه، فأمــا الــذي ال يوصــف بأنــه ســنة وال بدعــة فطــالق الصــغرية واليائســة؛ 
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أمـا إن رجـع مباح إيقاعه أي وقت شاء، وهذا إذا رجـع بـه إىل الوقـت، ف ألنه
  العدد فال تنفك مطلقة من أن يكون طالقها ألحد األمرين. به إىل

املنـع  ويف طالق غري املدخول ا حائضاً روايتان: اجلواز واملنع، فعلى روايـة
اجلــواز؛  يوصـف طالقهــا يف الطهـر بأنــه للســنة، وال يوصـف بــذلك علـى روايــة

شـاء،  احلامـل أي وقـت ألن األوقات تتساوى فيه كالصغرية واليائسة، وتطلـق
علــى  وتلحــق بالضــرب الثالــث، وخيــرج يف طالقهــا حــال حيضــها روايتــان بنــاء

  . )1(اليت مل يدخل ا
z����z����z����z����z����z����z����z����11KKKKKKKK��������x*�k�7ن��S��!6%ق�א�|kx*�k�7ن��S��!6%ق�א�|kx*�k�7ن��S��!6%ق�א�|kx*�k�7ن��S��!6%ق�א�|kx*�k�7ن��S��!6%ق�א�|kx*�k�7ن��S��!6%ق�א�|kx*�k�7ن��S��!6%ق�א�|kx*�k�7ن��S��!6%ق�א�|k������

��m�m�m�m��F��F��F��Fلقولــه تعــاىل: وإمنــا شــرطنا يف كونــه للســنة أن يكــون يف طهــر؛
GGGGllll)2( فندب تعاىل إىل أن يوقع الطالق يف حال تعتد فيها وذلك ،

حال الطهر، ويف حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائضاً فذكر عمـر لرسـول 
فقال: "مره فلرياجعها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء طلق،  �اهللا 

، )3(وإن شــاء أمســك، فتلــك العــدة الــيت أمــر اهللا تعــاىل أن يطلــق هلــا النســاء"
، ومـا كـان حمرمـا )4(حال الطهر، وألن طـالق احلـائض حمـرم بإمجـاع فأخرب أا

  ال يكون للسنة.
z����z����z����z����z����z����z����z����22x/�����%��f��[א��*�Y�7א��Kx/�����%��f��[א��*�Y�7א��Kx/�����%��f��[א��*�Y�7א��Kx/�����%��f��[א��*�Y�7א��Kx/�����%��f��[א��*�Y�7א��Kx/�����%��f��[א��*�Y�7א��Kx/�����%��f��[א��*�Y�7א��Kx/�����%��f��[א��*�Y�7א��K������

ـــــه،  ـــــه تعـــــاىل:وإمنـــــا شـــــرطنا أن يكـــــون الطهـــــر مل ميـــــس في ��m�m�m�m��F��F��F��Fلقول
GGGGllll)5( "نوقرأهـــــا ابـــــن عمـــــر: "لقبـــــل عـــــد")ويف حـــــديث ابـــــن )6 ،

                                                           

)، 202-201)، الرس��الة: (ص: 75-2/73)، التفري��ع: (70-2/66(: المدون��ة: انظ��ر) ف��ي جمل��ة ھ��ذه اuحك��ام 1(
 ).264-262الكافي: (ص: 

 . 1سورة الطQق، ا.ية: ) 2(

 ) سبق تخريج الحديث.3(

 ).6/247)، شرح مسلم: (9/289)، فتح الباري: (11/449: المحلى: (انظر )4(

 .1سورة الطQق، ا.ية:  )5(

 ).18/129ذلك عن ابن عباس، تفسير الطبري: ( ي) رو6(
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إن شــاء أمســك، وإن شــاء طلــق قبــل أن ميــس، عمــر:"مث حتــيض مث تطهــر مث 
، وألنــه إذا وطئهــا يف )1(فتلــك العــدة الــيت أمــر اهللا تعــاىل أن يطلــق هلــا النســاء"

ذلك مث طلقها ألبس عليها يف العدة؛ ألـا قـد حتمـل فتعتـد بالوضـع، وقـد ال 
  الندم. )2(حتمل فتعتد باألقراء فكره له ذلك، وألا قد حتمل فيلحقه

z����z����z����z����z����z����z����z����33|k�K|k�K|k�K|k�K|k�K|k�K|k�K|k�Kx!v�]0�����&א��*�Yن��7א��S��a�!6%ق�א�x!v�]0�����&א��*�Yن��7א��S��a�!6%ق�א�x!v�]0�����&א��*�Yن��7א��S��a�!6%ق�א�x!v�]0�����&א��*�Yن��7א��S��a�!6%ق�א�x!v�]0�����&א��*�Yن��7א��S��a�!6%ق�א�x!v�]0�����&א��*�Yن��7א��S��a�!6%ق�א�x!v�]0�����&א��*�Yن��7א��S��a�!6%ق�א�x!v�]0�����&א��*�Yن��7א��S��a�!6%ق�א�������
 وإمنا شرطنا أن يكون يف طهر ثان دون الطهـر التـايل للحيضـة الـيت طلقـت

 : "مــره فلرياجعهــا حــىت تطهــر مث حتــيض مث تطهــر، مث إن شــاء�فيهــا؛ لقولــه 

)4(، وألنا ملا أجربناه علـى االرجتـاع نظـراً هلـا وجـب)3(طلق، وإن شاء أمسك"
 

أيضــاً بــأن يكـون لــه حــظ يف الرجعــة مـن االســتمتاع، فــإذا حصــل أن ينظـر لــه 
االســتمتاع يف الطهـر التــايل للحـيض مل يطلــق فيـه علــى مـا بينــاه مث يتعقبــه  منـه

   فإذا طهرت منه جاز هلا الطالق. احليض،
z����z����z����z����z����z����z����z����44x'���0Y��!C|C�c�
�!�א:�52��Kx'���0Y��!C|C�c�
�!�א:�52��Kx'���0Y��!C|C�c�
�!�א:�52��Kx'���0Y��!C|C�c�
�!�א:�52��Kx'���0Y��!C|C�c�
�!�א:�52��Kx'���0Y��!C|C�c�
�!�א:�52��Kx'���0Y��!C|C�c�
�!�א:�52��Kx'���0Y��!C|C�c�
�!�א:�52��K������

تطليقــات، أو اثنتــني وإمنــا شــرطنا أن يطلــق واحــدة؛ ألن اجلمــع بــني ثــالث 
علـــى مـــا بينـــاه، وإمنـــا منعنـــا أن يتبعهـــا طالقـــاً آخـــر يف العـــدة أو يقصـــد  بدعـــة

اإلقــراء، خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه: إن طــالق الســنة أن يطلــق  تفريقــه علــى
، )6(��m�m�m�mG��FG��FG��FG��Fllllلقولــه تعــاىل:؛ )5(كــل قــرء طلقــة ثالثــاُ متفرقــاً يف

وهذا طالق ال يوجب عدة فكان ممنوعا، وألن كل طالق ال يوجب عدة يف 
املـــدخول ـــا، فإنـــه للبدعـــة أصـــله إذا أتـــى بـــه قبـــل جمـــيء القـــرء الثـــاين، وألنـــه 

  مطلق ثالثاُ من غري حاجة كالذي يطلق ثالثاً يف كلمة واحدة. 
                                                           

 سبق تخريج الحديث. )1(

 في (ق): يليھا. )2(

 سبق تخريج الحديث. )3(

 في (م): رغب. )4(

 ).39-3/38)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (194-192: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 5(

 .1سورة الطQق، ا.ية: )6(
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ــــــــــه تعــــــــــاىل:وإمنــــــــــا قلنــــــــــا: إن طــــــــــالق احلــــــــــائض حمــــــــــرم؛  ��m�m�m�m��F��F��F��Fلقول
GGGGllll)1( ، وحــــال احلــــيض ليســــت حــــال عــــدة وال طــــالق للموقــــع فيــــه

حديث ابن عمر ملـا طلـق امرأتـه: "مـره فلرياجعهـا حـىت  يف �باتفاق، ولقوله 
تطهــر، مث إن شــاء طلــق، وإن شــاء أمســك فتلــك العــدة  تطهــر، مث حتــيض مث

ــــيت أمــــر اهللا تعــــاىل أن  ، فــــأمر بارجتاعهــــا علــــى طريــــق )2(هلــــا النســــاء" يطلــــقال
حال العدة اليت أمر بالطالق فيها، وألن  العقوبة، وأخرب بأن حال الطهر هي
  هلا، وال خالف يف ذلك. فيه تطويالً على املرأة يف العدة وأذية

z����z����z����z����z����z����z����z����66x!�
������d��Kوم�k|ق�א��
�!d��Kxوم�k|ق�א��
�!d��Kxوم�k|ق�א��
�!d��Kxوم�k|ق�א��
�!d��Kxوم�k|ق�א��
�!d��Kxوم�k|ق�א��
�!d��Kxوم�k|ق�א��
�!d��Kxوم�k|ق�א��

 بائناً خالفاً ملن قال: إنـه الوإمنا قلنا: إنه حمرم ويلزم إن وقع رجعياً كان أو 

: "مره فلرياجعها حىت تطهـر مث حتـيض مث تطهـر، �لعمر  �؛ لقوله )3(ينفذ
، وإن شــاء طلــق، فتلــك العــدة الــيت أمــر اهللا )4(إن شــاء أمســك بعــد ذلــك مث

، ويف حديث آخر: "أفتعتد ـا"؟ قـال: "نعـم"، )5(يطلق هلا النساء" تعاىل أن
إذن  :"أرأيــت لــو طلقتهــا ثالثــاً؟ قــال: �اهللا قــال: يــا رســول  وإن ابــن عمــر

، (ويف هــــذه األخبــــار أدلــــة: أحــــدها: األمــــر )6(ربــــك" بانــــت منــــك وعصــــيت
نفــوذ الطــالق ووقوعــه، والثــاين: قولــه أفتعتــد ــا؟  باملراجعــة وال تكــون إال مــع

عمر: أرأيت لـو طلقتهـا ثالثـاً؟ يعـىن يف احلـيض  قال: نعم، والثالث: قول ابن
وهـــذا نـــص، وألـــا حـــال زوجيـــة   ،)7(ربـــك) بانـــت منـــك وعصـــيتقـــال: إذاً 

                                                           

 .1سورة الطQق، ا.ية: )1(

 سبق تخريج الحديث. )2(

) ل��م يخ��الف ف��ي وقوع��ه ونف��وذه إm أھ��ل الب��دع والض��Qل وحك��اه أب��و نص��ر ع��ن اب��ن علي��ة وھش��ام ب��ن الحك��م 3(
 ).7/100المغنى:  انظروالشيعة (

 ) بعد ذلك: سقطت من (م).4(

 ) سبق تخريج الحديث.5(

 سبق تخريج الحديث. )6(

 ) ما بين قوسين سقط من (ق).7(
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التغليب والسراية فلم خيتص وقوعـه بزمـان  كالطهر، وألنه إزالة ملك ُبين على
الطــالق فيهــا حلــق املــرأة فلــم مينــع ذلــك  دون زمــان كــالعتق، وألــا حــال منــع
   . )1(نفوذه إذا وقع كالطهر الذي مس فيه

z����z����z����z����z����z����z����z����77�Q0��^0Y,�9א��PE�K�Q0��^0Y,�9א��PE�K�Q0��^0Y,�9א��PE�K�Q0��^0Y,�9א��PE�K�Q0��^0Y,�9א��PE�K�Q0��^0Y,�9א��PE�K�Q0��^0Y,�9א��PE�K�Q0��^0Y,�9א��PE�Kx��9عaאx��9عaאx��9عaאx��9عaאx��9عaאx��9عaאx��9عaאx��9عaא������

خالفـــــاً للشـــــافعي وأيب وإمنـــــا قلنـــــا: إنـــــه كـــــان رجعيـــــاً أجـــــرب علـــــى االرجتـــــاع 
ـــه  ؛)2(حنيفـــة ، وهـــذا علـــى وجوبـــه، )3("مـــره فلرياجعهـــا حـــىت تطهـــر": �لقول

عليها وأضر ا مع يه عن ذلك عوقب باإلجبار على الرجعة  وألنه ملا طّول
  ليزول الضرر عنها.   ؛الزوجية وردها إىل حال

z����z����z����z����z����z����z����z����88x!+P*א��Q0��/���i(�
-�*�k�7�^0Y,�9א��PEم�
��7Kx!+P*א��Q0��/���i(�
-�*�k�7�^0Y,�9א��PEم�
��7Kx!+P*א��Q0��/���i(�
-�*�k�7�^0Y,�9א��PEم�
��7Kx!+P*א��Q0��/���i(�
-�*�k�7�^0Y,�9א��PEم�
��7Kx!+P*א��Q0��/���i(�
-�*�k�7�^0Y,�9א��PEم�
��7Kx!+P*א��Q0��/���i(�
-�*�k�7�^0Y,�9א��PEم�
��7Kx!+P*א��Q0��/���i(�
-�*�k�7�^0Y,�9א��PEم�
��7Kx!+P*א��Q0��/���i(�
-�*�k�7�^0Y,�9א��PEم�
��7K������
 ألنـه مطلـق ؛املطلق يف طهر قد مس فيه ال جيرب على الرجعةوإمنا قلنا: إن 

   للعدة فال يوجد فيه التطويل على املرأة، كما يوجد فيمن طلق حال احليض.

z����z����z����z����z����z����z����z����99x��9عaא�Q0��\��/e4�Q0��$Nא����K��������7KوP/�-�ل�א��Kא����Q0��\��/e4�Q0��$Nא��9aع�7KxوP/�-�ل�א��Kא����Q0��\��/e4�Q0��$Nא��9aع�7KxوP/�-�ل�א��Kא����Q0��\��/e4�Q0��$Nא��9aع�7KxوP/�-�ل�א��Kא����Q0��\��/e4�Q0��$Nא��9aع�7KxوP/�-�ل�א��Kא����Q0��\��/e4�Q0��$Nא��9aع�7KxوP/�-�ل�א��Kא����Q0��\��/e4�Q0��$Nא��9aع�7KxوP/�-�ل�א��Kא����Q0��\��/e4�Q0��$Nא��9aع�7KxوP/�-�ل�א

الثـاين  )4(ووجه قول ابن القاسم: إنه إذا مل يراجع حىت طهـرت مـن احلـيض
 "مـره: �قولـه الذي طلقت فيه أنه جيرب على االرجتاع، ما بقيت العـدة،  بعد

 ، وملن يقيد، وألن العدة باقية، أصـله مـا مل تطهـر الطهـرفأطلق )5(فلرياجعها"

  الثاين.
أراد ابتـداء إيقـاع الطـالق ووجه قـول أشـهب: إمنـا قـد صـارت إىل حـال لـو 

   لكان ذلك له فال معىن لإلجبار على االرجتاع مع إباحة الطالق.  فيها
��������

                                                           

 ي ليس فيه.في (ق): الذ )1(

 ).191)، مختصر المزني (ص: 5/181)،  اuم: (196مختصر الطحاوي (ص:  )2(

 سبق تخريج الحديث. )3(

 ) في (م): في حال الحيض.4(

 ) سبق تخريج الحديث.5(
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z����z����z����z����z����z����z����z����1010xL�@�X-��4و�!%Iوא����bU�ق�א��|k�KxL�@�X-��4و�!%Iوא����bU�ق�א��|k�KxL�@�X-��4و�!%Iوא����bU�ق�א��|k�KxL�@�X-��4و�!%Iوא����bU�ق�א��|k�KxL�@�X-��4و�!%Iوא����bU�ق�א��|k�KxL�@�X-��4و�!%Iوא����bU�ق�א��|k�KxL�@�X-��4و�!%Iوא����bU�ق�א��|k�KxL�@�X-��4و�!%Iوא����bU�ق�א��|k�K������

ألن أوقامـــــا  ؛الصـــــغرية واليائســـــة أي وقـــــت شـــــاءوإمنـــــا قلنـــــا: إنـــــه يطلـــــق 
الذي قد مـس فُيؤمن فيهما ما خياف على احلائض والنفساء والطهر  متساوية

��m�m�m�m��F��F��F��Fتعــــــــاىل:إن كانــــــــت مــــــــدخوًال مــــــــا، فقــــــــد قــــــــال  ألمــــــــا ؛فيــــــــه
GGGGllll )1( مـا فقـد قـال ، وهذا طالق للعدة، وإن كانت غري مـدخول

ــــه  )3(�m�m�m�my��x��w��v��u�����t��s��r��qy��x��w��v��u�����t��s��r��qy��x��w��v��u�����t��s��r��qy��x��w��v��u�����t��s��r��qllll:)2(تعــــاىل فــــأطلق، وألن
  ليس يف ذلك تطويل يف عدة وال إلباس فجاز يف كل وقت.

z����z����z����z����z����z����z����z����1111ق�|k��;�����Kق�|k��;�����Kق�|k��;�����Kق�|k��;�����Kق�|k��;�����Kق�|k��;�����Kق�|k��;�����Kق�|k��;�����Kx!�
��e/��0%6!�4و��0��!%Iوא����bU�א��x!�
��e/��0%6!�4و��0��!%Iوא����bU�א��x!�
��e/��0%6!�4و��0��!%Iوא����bU�א��x!�
��e/��0%6!�4و��0��!%Iوא����bU�א��x!�
��e/��0%6!�4و��0��!%Iوא����bU�א��x!�
��e/��0%6!�4و��0��!%Iوא����bU�א��x!�
��e/��0%6!�4و��0��!%Iوא����bU�א��x!�
��e/��0%6!�4و��0��!%Iوא����bU�א������
وإمنــــا قلنــــا: إن طالقهمــــا ال يوصــــف بأنــــه للســــنة وال للبدعــــة مــــن حيــــث 

الوصــف بــذلك يتضــمن كــون املطلقــة ممــن يتــأتى فيهــا األمـــران،  الوقــت؛ ألن
  منهما بدالً من صاحبه. فيقع كل واحد

للبدعة، فأما من فأما من ال ختتلف األوقات عليها فال حال هلا للسنة وال 
واحــدة كــان للســنة، وإن مجــع  )4(العــدد فإنــه يصــح فيــه؛ ألنــه إن طلــق حيــث

  اثنتني كان للبدعة على ما بيناه. بني ثالث أو
z����z����z����z����z����z����z����z����1212x�ًvI�O����
��ل�(�UJق�|k�7Kx�ًvI�O����
��ل�(�UJق�|k�7Kx�ًvI�O����
��ل�(�UJق�|k�7Kx�ًvI�O����
��ل�(�UJق�|k�7Kx�ًvI�O����
��ل�(�UJق�|k�7Kx�ًvI�O����
��ل�(�UJق�|k�7Kx�ًvI�O����
��ل�(�UJق�|k�7Kx�ًvI�O����
��ل�(�UJق�|k�7K������

 طالق غري مدخول ا حائضاً جائز أا حال ال يلحقها بأن ووجه القول

اعتبــاراً حبــال الطهــر، ووجـه املنــع أنــه طــالق ضـرر بــالطالق فيهــا، فجــاز ذلـك 
  احليض فأشبه طالق املدخول ا. يف
��������
��������

                                                           

 .1سورة الطQق، ا.ية: ) 1(

 ) تعالى: سقطت من (ق).2(

 .236سورة البقرة، ا.ية: ) 3(

 في (م): إذا طلق. )4(
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z����z����z����z����z����z����z����z����1313xL�@�X-ق�א.�)��وא,%&[��!���4و|k�7KxL�@�X-ق�א.�)��وא,%&[��!���4و|k�7KxL�@�X-ق�א.�)��وא,%&[��!���4و|k�7KxL�@�X-ق�א.�)��وא,%&[��!���4و|k�7KxL�@�X-ق�א.�)��وא,%&[��!���4و|k�7KxL�@�X-ق�א.�)��وא,%&[��!���4و|k�7KxL�@�X-ق�א.�)��وא,%&[��!���4و|k�7KxL�@�X-ق�א.�)��وא,%&[��!���4و|k�7K������

 "أو حـامالً قـد اسـتبان: �لقولـه  ؛أي وقـت شـاء يطلـق احلامـل وإمنا قلنا:

 ألن عدا وضع احلمـل، والتخـريج ؛فأطلق، وألا معتدة يف احلال )1(محلها"

يف طالقهـــا حـــال حيضــــتها علـــى مـــا ذكرنــــاه، ويطلـــق املستحاضـــة أي وقــــت 
ألـــا مطلقـــة للعــــدة يف طهـــر مل متـــس فيــــه كـــاليت ليســـت مبستحاضــــة،  ؛شـــاء

مل متيــــز، ألن االستحاضــــة ريبــــة، فــــإن حتققــــت التمييــــز بــــني  وعــــدا ســــنة إذا
  الوقتني اعتدت باألقراء.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
��������

��������
                                                           

 ).2/1095أخرجه مسلم في الطQق، باب: تحريم طQق الحائض: ( )1(
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��������
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"رفــع : �لقولــه ؛ )1(وال طــالق ملــن مل يبلــغ احللــم وال نــون حــال جنونــه
"، وألنــه )3(، وانـون حــىت يفيـق)2(عـن ثــالث: فـذكر الصــيب حـىت حيــتلم القلـم
امللــك كـــالعتق، وألنــه ال يصـــح نكاحــه فلـــم يصــح طالقـــه اعتبــاراً ألحـــد  إزالــة

  باآلخر. الطرفني
��������������������������������zzzzzzzz11KKKKKKKKאن*S%ق�א�|kאن*S%ق�א�|kאن*S%ق�א�|kאن*S%ق�א�|kאن*S%ق�א�|kאن*S%ق�א�|kאن*S%ق�א�|kאن*S%ق�א�|kxxxxxxxx������

؛ ألن أحكــــــام )5(خالفــــــاً ملــــــن ذهــــــب إىل نفيــــــه )4(طــــــالق الســــــكران الزم
املتعلقــــة بــــالتغليط جاريــــة عليــــه كــــالقود إذا قتــــل، واحلــــد إذا زىن أو  التكليــــف

قضاء الصالة فكذلك الطـالق، وألن كـل مـن حيـد إذا أوجـد  قذف، ووجوب
وألنــه حــال ال متنــع إذا طلــق نفــذ طالقــه كالصــاحي،  لفــظ القــذف منــه، فإنــه

الطـــالق كحـــال الصـــحو، وألن كـــل حـــال يلزمـــه  حـــد القـــذف فلـــم متنـــع نفـــاذ
القــذف فيهــا لزمــه الطــالق املوقــع فيهــا، أصــله  قضــاء الصــلوات املرتوكــة وحــد

  .)6(الصحو
��������
��������
��������

                                                           

 ).262)، الكافي (ص: 204)، الرسالة (ص: 2/75)، التفريع: (2/127: المدونة: (انظر) 1(

 ) في (م): حتى يبلغ.2(

 ) سبق تخريج الحديث.3(

 .262)، الكافي ص: 2/75)، التفريع: (129-2/127: المدونة: (انظر) 4(

وم�ذھب عم�ر ب�ن عب�د العزي�ز، والقاس�م، وط�اووس، وربيع�ة، ويحي�ى، اuنص�اري،  -�-عثم�ان ) وھو قول 5(
 )7/115والليث، والعنبري، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وأحد قولي أحمد (المغنى: 

 ) في (ق): الصحة.6(
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 "رفـع عـن أمـيت: �لقولـه  ؛)2(خالفـاً أليب حنيفـة )1(طالق املكره غري واقع

"ال طــــــــالق يف : �وقولــــــــه ، )3(والنســــــــيان، ومــــــــا اســــــــتكرهوا عليــــــــه"اخلطــــــــأ 
: هــو اإلكــراه، واعتبــاراً بــه إذا أكــره علــى اإلقــرار )5(قــال أبــو عبيــد ،)4(إغــالق"

أنـــه لفـــظ لـــو عـــرى مـــن اإلكـــراه لـــزم بـــه الطـــالق فلـــم يلـــزم مـــع  بـــالطالق بعلـــة
عهـا مل يثبـت م مل يثبـت معهـا حكـم اإلقـرار بـالطالق اإلكراه، وألن كـل حـال
  والصغر. حكم اإليقاع كاجلنون

z����z����z����z����z����z����z����z����33xوא��ذ����وא,*�$N\,وא�$I�6ق�א�|k�7Kxوא��ذ����وא,*�$N\,وא�$I�6ق�א�|k�7Kxوא��ذ����وא,*�$N\,وא�$I�6ق�א�|k�7Kxوא��ذ����وא,*�$N\,وא�$I�6ق�א�|k�7Kxوא��ذ����وא,*�$N\,وא�$I�6ق�א�|k�7Kxوא��ذ����وא,*�$N\,وא�$I�6ق�א�|k�7Kxوא��ذ����وא,*�$N\,وא�$I�6ق�א�|k�7Kxوא��ذ����وא,*�$N\,وא�$I�6ق�א�|k�7K������
 ألـم يف معـىن ؛واهلـاذي يف غمـرة املـرض ال يلـزم )6(طالق النـائم واملربسـم 

  .)7(املغلوب باجلنون
z����z����z����z����z����z����z����z����44xق|Y�����0Oو�Q%eوج�وd��K(Kxق|Y�����0Oو�Q%eوج�وd��K(Kxق|Y�����0Oو�Q%eوج�وd��K(Kxق|Y�����0Oو�Q%eوج�وd��K(Kxق|Y�����0Oو�Q%eوج�وd��K(Kxق|Y�����0Oو�Q%eوج�وd��K(Kxق|Y�����0Oو�Q%eوج�وd��K(Kxق|Y�����0Oو�Q%eوج�وd��K(K������

يلزمــــه ألنــــه ومــــن تــــزّوج مث نســــى فحلــــف بــــالطالق فحنــــث، فــــإن الطــــالق 
  .)8(مكلف صادف زوجية، فوجب نفوذه أصله العمد طالق من
z����z����z����z����z����z����z����z����55xوאجdق�-���א�|Yא��
���7Kxوאجdق�-���א�|Yא��
���7Kxوאجdق�-���א�|Yא��
���7Kxوאجdق�-���א�|Yא��
���7Kxوאجdق�-���א�|Yא��
���7Kxوאجdق�-���א�|Yא��
���7Kxوאجdق�-���א�|Yא��
���7Kxوאجdق�-���א�|Yא��
���7K������

 عقد الطالق قبل الزواج على ضربني: إن بقى معـه مـا ال يسـد علـى نفسـه

 به صح ولزم ذلك حنو أن يعني بلداً بعينه أو قبيلة بعينها أو )9(طريق اإلباحة

                                                           

 ).262)، الكافي (ص: 2/75)، التفريع: (2/129: المدونة: (انظر) 1(

 ). 3/45)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (191: مختصر الطحاوي: (ص: انظر) 2(

  سبق تخريج الحديث. )3(
)، واب��ن ماج��ه ف��ي الط��Qق، ب��اب: ط��Qق 2/642أخرج��ه أب��و داود ف��ي الط��Qق، ب��اب: الط��Qق عل��ى غ��يظ: ( )4(

 )، وقال: على شرط مسلم.2/168)، والحاكم: (1/660المكره والناسي: (

 uبي عبيد. –ب الحديث : غريانظر) 5(

وھو داء معروف، وقيل: إنه ورم حار يعرض للحجاب ال�ذي  -بالكسر-) المبرسم: ھو الرجل إذا أخذ البرسام 6(
 ). 42، المغرب ص: 42بين الكبد والمعي ثم يتصل  بالدماغ (المصباح المنير ص: 

 ).262)، الكافي (ص: 2/75)، التفريع: (129-2/127: المدونة: (انظر )7(

 : المراجع السابقة.انظر )8(

 في (م): اmستباحة. )9(
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 من النساء معيناً أو صفة خمصوصة منهن مثل أن يقـول:امرأة بعينها أو نوعاً 

كــل امــرأة يتزوجهــا مــن العــراق أو مــن العجــم، أو كــل بكــر أو كــل ســوداء أو  
هلـــا ولـــد أو مـــا أشـــبه ذلـــك، وكـــذلك إن عـــم  أو خـــص أجـــالً بعينـــه  كـــل مـــن

ويف السنتني على حسـب عمـره وقـت اليمـني، فـإن مل يبـق  يبلغه عمره كالسنة
طريــق اإلباحـة ــذا النــوع مجلـة مل ينفــذ طالقــه ومل  عـم وســد لنفسـه شــيئاً، بــل

  .)1(من غري حنث يلزمه ينعقد ميينه، وكان له أن ينكح
z����z����z����z����z����z����z����z����66xc�+&ق�)�5א�|Yوم�א�d��7Kxc�+&ق�)�5א�|Yوم�א�d��7Kxc�+&ق�)�5א�|Yوم�א�d��7Kxc�+&ق�)�5א�|Yوم�א�d��7Kxc�+&ق�)�5א�|Yوم�א�d��7Kxc�+&ق�)�5א�|Yوم�א�d��7Kxc�+&ق�)�5א�|Yوم�א�d��7Kxc�+&ق�)�5א�|Yوم�א�d��7K������

 يف قولـــه: ال يلزمــه علـــى كـــل )2(وإمنــا قلنـــا: إذا عــني يلزمـــه خالفـــاً للشــافعي

الطــالق إىل حــال ، وألنــه أضــاف )4(���m�m�m�m~��}~��}~��}~��}llllلقولــه تعــاىل:؛ )3(وجــه
ميلك فيها ابتـداء إيقاعـه، فصـح ذلـك اعتبـاراً بـه إذا أضـافه حـال امللـك، مثـل 
أن يقول لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق؛ وألنه معـىن يصـح مـع اجلهـل 

  .والغرور، فجاز عقده بشريطة ملكه يف ثاين حال أصله الوصية والنذر
z����z����z����z����z����z����z����z����77x$2ذא��Eق�|Yم�א�d0��aKx$2ذא��Eق�|Yم�א�d0��aKx$2ذא��Eق�|Yم�א�d0��aKx$2ذא��Eق�|Yم�א�d0��aKx$2ذא��Eق�|Yم�א�d0��aKx$2ذא��Eق�|Yم�א�d0��aKx$2ذא��Eق�|Yم�א�d0��aKx$2ذא��Eق�|Yم�א�d0��aK������

�mmmm�������d���d���d���dلقولـــه عـــز وجـــل:؛ )5(قلنـــا: ال يلـــزم إذا عـــم خالفـــاً أليب حنيفـــةوإمنـــا 
�j��i��h��g��f��e�j��i��h��g��f��e�j��i��h��g��f��e�j��i��h��g��f��ellll)6(ســد علــى نفســه طريــق اســتباحة   ؛ وألنــه

ألن يف ذلـك تعـريض نفسـه للزنـا ومـا أدى إىل ذلـك  ؛البضع فوجب أن يلزمه
ألنـه لـو  ؛، أصله عدم احلـر ملهـر احلـرة أنـه جيـوز معـه نكـاح اَألَمـة)7(فهو ممنوع

  مل جيز ذلك ألدى إىل التعرض للزنا كذلك يف مسألتنا.

                                                           

 ).267-266)، الكافي (ص: 86-2/83)، التفريع: (127-2/126: المدونة: (انظر )1(

 ). 151)، اzقناع (ص: 193-191( )، مختصر المزني ص:184-3/183: اuم: (انظر) 2(

 ) في (م): على كل حال.3(

    .1سورة المائدة، ا.ية:  )4(

 ).   3/38)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (199-198: مختصر الطحاوي (ص: انظر )5(

    .87سورة المائدة، ا.ية: ) 6(

 في (م): فموضوع. )7(
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z����z����z����z����z����z����z����z����88x��Pوd&��^��k�����!e|��XPوdن��E�Wذא�-�لEKx��Pوd&��^��k�����!e|��XPوdن��E�Wذא�-�لEKx��Pوd&��^��k�����!e|��XPوdن��E�Wذא�-�لEKx��Pوd&��^��k�����!e|��XPوdن��E�Wذא�-�لEKx��Pوd&��^��k�����!e|��XPوdن��E�Wذא�-�لEKx��Pوd&��^��k�����!e|��XPوdن��E�Wذא�-�لEKx��Pوd&��^��k�����!e|��XPوdن��E�Wذא�-�لEKx��Pوd&��^��k�����!e|��XPوdن��E�Wذא�-�لEK������

إذا قــــال: إن تزوجــــت فالنــــة فهــــي طــــالق فتزوجهــــا ودخــــل ــــا فلهــــا املهــــر 
، وإمنـــا قلنـــا )2(حنيفـــة: هلـــا مهـــر ونصـــف ، وقـــال أبـــو)1(ال زيـــادة عليـــه املســـمى

خيلـو أن يكـون ـذا الـوطء زانيـاً أو واطئـاً بشـبهة العقـد األول،  ذلك؛ ألنه ال
زانيـــاً؛ ألنـــه كـــان جيـــب أن يكـــون عليـــه احلـــد ولـــيس ذلـــك  وال جيــوز أن يكـــون

واملهـــر ال جيتمعـــان عنـــدهم، وإن كـــان واطئـــاً بشـــبهة  بقـــول أحـــد، وألن احلـــد
إذا وطء واحد اعتبـاراً بسـائر األنكحـة الفاسـدة  العقد األول مل يلزمه إال مهر

  فيها.
z����z����z����z����z����z����z����z����99x!q���������K+�0^�א�Y|ق����Kx!q+�0^�א�Y|ق����Kx!q+�0^�א�Y|ق����Kx!q+�0^�א�Y|ق����Kx!q+�0^�א�Y|ق����Kx!q+�0^�א�Y|ق����Kx!q+�0^�א�Y|ق����Kx!q+�0^�א�Y|ق�

كقولـه: إذا دخلـت الـدار أو   )3(إذا علق الطالق بصـفة مل يقـع إال بوقوعهـا
زيداً أو لبست هـذا الثـوب أو مـا أشـبه ذلـك ممـا ميكـن أن يقـع أو أن  كلمت

يف احلـــال وحصـــر هـــذا البـــاب: أن مـــا تعلـــق  )4(بأجـــل تنجـــز ال يقـــع إن علقـــه
ثـالث أضـرب: منـه مـا جيـوز أن يقـع أو جيـوز أن ال يقـع  الطالق بوقوعه علـى

األمـرين كـدخول الـدار أو قـدوم زيـد، فهـذا يقـف  علـى أحـد )5(وال يغلب فيـه
  .)6(خالف طالقه على حصوله من غري

 )7(ومنـــه مـــا البـــد مـــن وقوعـــه كمجيـــئ الشـــهر والســـنة، وهـــذا يتنجـــز عنـــدنا
ى توقيـت اسـتباحة الـوطء ؛ ألن تأجيله يقتضـ)8( للشافعي وأليب حنيفة خالفاً 

  عند جميئها، وذلك غري جائز اعتباراً بنكاح املتعة. مبدة حيرم
                                                           

 ).267-266)، الكافي ص: (2/109: التفريع: (انظر )1(

 ).   3/46)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (203: مختصر الطحاوي: (ص: انظر )2(

 في (ر): ببلوغه. )3(

 في (ر): فينجز. )4(

 ) فيه: سقطت من (ق).5(

 ). 7/186)، المغنى: (47-7/46: بداية المجتھد: (انظر )6(

 ).267-266)، الكافي (ص: 84-2/83: التفريع: (انظر )7(

 ).  5/184)، اuم: (199-198: مختصر الطحاوى (ص: انظر) 8(
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 ومنــه مــا يغلــب فيــه الوقــوع وميكــن أن يقــع كتعليــق الطــالق بوضــع احلمـــل

 : إحــدامها تنجــز الطـــالق)1(وجمــيء احلــيض والطهــر، فهــذا النـــوع فيــه روايتــان

اعتبـــار الغالـــب بـــاملتحقق؛ ألن املوقـــع فيـــه، واألخـــرى تأجيلـــه، فوجـــه التنجيـــز 
غالــب األصــول كمنــع املــريض مــن أكثــر مــن ثلــث مالــه إذا كــان الغالــب  ذلـك

اخلوف وما أشبهه من نظائره، وكذلك االسـتثقال يف النـوم إذا كـان  من مرضه
، ووجه التأجيـل اعتبـاره مبـا )2(خروج احلدث أجرى جمرى التحقيق الغالب منه

  ون كدخول الدار وكالم زيد.  يكون، وميكن أن ال يك ميكن أن
z����z����z����z����z����z����z����z����1010x!h�F,���������0+��7K^�א�Y|ق���,�0+��7Kx!h�F^�א�Y|ق���,�0+��7Kx!h�F^�א�Y|ق���,�0+��7Kx!h�F^�א�Y|ق���,�0+��7Kx!h�F^�א�Y|ق���,�0+��7Kx!h�F^�א�Y|ق���,�0+��7Kx!h�F^�א�Y|ق���,�0+��7Kx!h�F^�א�Y|ق�

 : منـه تعليـق مبشـيئة اهللا تعـاىل،)3(تعليق الطالق باملشيئة على ثالثـة أضـرب

 فهذا ال ينفـي وقـوع الطـالق وال يـؤثر فيـه أصـالً علـى أي وجـه كـان مـن إرادة

مشــيئته ويتوصــل الشــرط بــه أو االســتثناء، ومنــه تعليــق مبشــيئة مــن يصــح منــه 
كزيــد وعمــرو، ومشــيئة املطلقــة نفســها، وهــذا يقــع علــى وجــود املشــيئة  إليهــا

وفيــه تعليــق الطــالق مبــن ال مشــيئة لــه أوال حكــم مبشــيئه كــاحلجر  املعلــق ــا،
الصيب وانون وغريه، فيه خالفاً قيل: يلزمه الطالق، وقيل: ال  واجلمادات أو

  ذا.والصيب وانون خيرجان عن ه يلزمه
z����z����z����z����z����z����z����z����1111xق|Yא���7א��L�@ن�E�W/��-�UCم���
��7Kxق|Yא���7א��L�@ن�E�W/��-�UCم���
��7Kxق|Yא���7א��L�@ن�E�W/��-�UCم���
��7Kxق|Yא���7א��L�@ن�E�W/��-�UCم���
��7Kxق|Yא���7א��L�@ن�E�W/��-�UCم���
��7Kxق|Yא���7א��L�@ن�E�W/��-�UCم���
��7Kxق|Yא���7א��L�@ن�E�W/��-�UCم���
��7Kxق|Yא���7א��L�@ن�E�W/��-�UCم���
��7K������

 خالفــــــاً أليب حنيفــــــةوإمنــــــا قولنــــــا: إن شــــــاء اهللا ال يــــــؤثر يف رفــــــع الطــــــالق 

؛ ألنه لو أثـر يف ذلـك مل خيـل أن يكـون تـأثريه مـن حيـث الشـرط )4(والشافعي
االسـتثناء، فــإن كـان مــن حيــث الشـرط فــال يصــح؛ ألنـه ال خيلــو أن يكــون  أو
إىل العلم حبصوله أو ال سـبيل لنـا إىل ذلـك، فـإن كـان لنـا سـبيل إىل  سبيل لنا

                                                           

 ).266)، الكافي (ص: 6/84)، التفريع: (119-2/116(: المدونة: انظر )1(

 في (م): المحقق. )2(

 ).268)، الكافي (ص: 2/81)، التفريع: (2/122: المدونة: (انظر )3(

 ).194)، مختصر المزني ص: (199: مختصر الطحاوي ص(انظر) 4(
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األمر عليه وليس هذا مذهبهم؛ ألم ال يرتقبون شـيئاً ويقطعـون  ذلك، وقف
وألنــه ال شــيء يرتقــب، وإن كــان ال ســبيل لنــا إىل العلــم بــه  بانتفــاء الطــالق،

قـد خلـق  )2(اهللا هـزل وعبـث كقولـه: أنـت طـالق إن كـان الطالق به )1(فتعليق
حوتــاً طولــه كــذا وكــذا ذراعــاً وغــري ذلــك ممــا  ال  )3(القلــزم اليــوم يف قعــر البحــر

: "ثــالث هــزهلن جــد وجــدهن جــد: فــذكر �قــال  ســبيل إىل العلــم بــه، وقــد
االســتثناء فــال يصــح أيضــاً؛ ألن االســتثناء  ، وإن كــان مــن حيــث)4(الطــالق"

قولــه: أنــت طــالق إجيــاب يف ماضــيها و  إمنــا يــدخل علــى مســتقبل األفعــال دون
االســـتثناء معـــىن حيـــل اليمـــني املنعقـــدة   فـــال جمـــال لالســـتثناء فيـــه ألن )5(إيقـــاع

يف الطــالق فكــذلك االســتثناء،  كالكفــارة، وقــد ثبــت أنــه ال مــدخل للكفــارة
واالستثناء ال يؤثر إال متصـًال،  وألن الكفارة أقوى ألا تؤثر متصلة ومنفصلة

وألنـــه اســـتثناء يف طـــالق   الطـــالق فاالســـتثناء أوىل،فـــإذا مل تعمـــل الكفـــارة يف
كما لو قال: أنت طالق  يرفع مجيعه يف احلال واملآل، فوجب أن ال تعمل فيه

  ثالثاً إال ثالثاً.   
z����z����z����z����z����z����z����z����1212xق|Yא��K(دًא�
��Q6�&Nذא�אEKxق|Yא��K(دًא�
��Q6�&Nذא�אEKxق|Yא��K(دًא�
��Q6�&Nذא�אEKxق|Yא��K(دًא�
��Q6�&Nذא�אEKxق|Yא��K(دًא�
��Q6�&Nذא�אEKxق|Yא��K(دًא�
��Q6�&Nذא�אEKxق|Yא��K(دًא�
��Q6�&Nذא�אEKxق|Yא��K(دًא�
��Q6�&Nذא�אEK������

إذا اســتثىن عـــدداً مــن الطـــالق فـــإن بقــي منـــه شـــيء صــح اســـتثناؤه كقولـــه: 
إال واحـــدة أو إال اثنتـــني؛ ألنـــه يف األول يطلـــق اثنتـــني ويف طـــالق ثالثـــاً  أنـــت

واحـدة وال فـرق بـني اسـتثناء قليـل مـن كثـري أو قليـل، وإن مل يبـق  الثانية يطلق
وكان رجوعاً ال استثناء كقوله واحدة، أو إال واحـدة، أو اثنتـني  شيئاً مل يصح

                                                           

 في (م): فتعلق. )1(

 في (ق): إن شاء هللا. )2(

ي غ��رق في��ه فرع��ون وآل��ه وھ��و م��ا يع��رف الي��وم ب��البحر اuحم��ر (معج��م البل��دان: البح��ر القل��زم: المك��ان ال��ذ )3(
)4/387(. 

ف�ي الط�Qق، ب�اب: م�ن  ماج�ه)، واب�ن 2/643أخرجه أبو داود في الطQق، باب: في الط�Qق عل�ى الھ�زل: ( )4(
)، 3/490)، والترم��ذي ف��ي الط��Qق ، ب��اب: م��ا ج��اء ف��ي الج��د والھ��زل ف��ي الط��Qق: (1/658طل��ق أو نك��ح: (

 ).2/198وقال: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح اzسناد: (

 ) في (ق) و (ر): إيجاب وإيقاع.5(
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 ثالثــاً (مل يصــح وكــان إال ثالثــاً، فــإن قــال: طــالق أربعــاً إال إال اثنتــني أو ثالثــاً 
ألن مـــا زاد علـــى الـــثالث لغـــو كأنـــه قـــال: ثالثـــاً فـــريد  رجوعـــاً وطلقـــت ثالثـــاً؛

  .)2(يصح ثالث على ثالث فال )1(استثناء)
z����z����z����z����z����z����z����z����1313x
�������7Kאa@?אط��h�F!�ز�
�7Kxאa@?אط��h�F!�ز�
�7Kxאa@?אط��h�F!�ز�
�7Kxאa@?אط��h�F!�ز�
�7Kxאa@?אط��h�F!�ز�
�7Kxאa@?אط��h�F!�ز�
�7Kxאa@?אط��h�F!�ز�
�7Kxאa@?אط��h�F!�ز�

 وإمنــا قلنــا: إن االشــرتاط مبشــيئة زيــد يصــح ممــن تصــح مشــيئته ويتوصــل إىل

   كقوله: إن دخلت الدار وما أشبه.العلم ا فكان كسائر الشروط  

z����z����z����z����z����z����z����z����1414xWUJق��7א.�*�و|Yوم�א�d��7א���ل�KxWUJق��7א.�*�و|Yوم�א�d��7א���ل�KxWUJق��7א.�*�و|Yوم�א�d��7א���ل�KxWUJق��7א.�*�و|Yوم�א�d��7א���ل�KxWUJق��7א.�*�و|Yوم�א�d��7א���ل�KxWUJق��7א.�*�و|Yوم�א�d��7א���ل�KxWUJق��7א.�*�و|Yوم�א�d��7א���ل�KxWUJق��7א.�*�و|Yوم�א�d��7א���ل�K������

 ووجه القول يف احلجر وغريه: إن الطالق يلزمه أنه هزل، ووجه نفـي اللـزوم

  عدم الشرط الذي علق الطالق به، واألول أصح.
z����z����z����z����z����z����z����z����1515x/����63ق�و|Yא��Z�*;Kx/����63ق�و|Yא��Z�*;Kx/����63ق�و|Yא��Z�*;Kx/����63ق�و|Yא��Z�*;Kx/����63ق�و|Yא��Z�*;Kx/����63ق�و|Yא��Z�*;Kx/����63ق�و|Yא��Z�*;Kx/����63ق�و|Yא��Z�*;K������

ــــه نطــــق، ويف وقوعــــه الطــــالق يقــــع بــــالنطق وبعمــــل اجلارحــــة،  وإن مل يقارن
  ، فأما النطق فضربان صريح وكناية.)3(عقد القلب خالف مبجرد

أنـــت  )4(فالصـــريح: مـــا تضـــمن لفـــظ الطـــالق علـــى أي وجـــه كـــان كقولـــه:
وأنـــت الطـــالق، وأنـــت مطلقـــة، وقـــد طلقتـــك والطـــالق ـــا لـــزم، وقـــد  طـــالق،

ينطــــق فيــــه الطــــالق، وأنــــا طــــالق منــــك ومــــا أشــــبه ذلــــك ممــــا  أوقعــــت عليــــك
صــريح، فــإن قرنــه بــذكر عــدد وقــع مــن العــدد مــا قرنــه بــه  بــالطالق، وكــل هــذا

كــذلك إن نــواه بــه ومل ينطــق بــه، وإن أطلــق فقــال:  واحــدة أو اثنتــني أو ثالثــاً 
مطلقـة، وقـال: مل أرد شـيئاً، فالظـاهر واحـدة إال  أو )5(أنت طـالق أنـت طـالق

  أن يريد الثالث.  
                                                           

 ) ما بين قوسين سقط من (م).1(

 ).268)، الكافي: (ص: 2/75)، التفريع: (122-2/121: المدونة: (انظر) في جملة ھذه اuحكام 2(

 ..265)، الكافي ص: 2/78: التفريع: (انظر) 3(

 في (م): مثل قوله. )4(

 أنت طالق: سقطت من (م).  )5(
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 غــري ظــاهرة، فالظــاهرة )1(ظــاهرة وكنايــات جمملــةوالكنايــة ضــربان: كنايــات 

 هي ما جرى العرف بأن يطلق ـا يف اللغـة والشـرع مثـل قولـه: أنـت خليـة أو

بريــة وبــائن وبتــة وبتلــه حبلــك علــى غاربــك، وأنــت حــرام وأنــت عليّــة كامليتــة 
وحلم اخلنزير، وكذلك الفراق والسراح واعتدى، هذه األلفاظ إذا وردت  والدم
ول ـا ابتـداء أو عنـد ســؤاهلا الطـالق كانـت طالقـاً ثالثـاُ وال يقبــل املـدخ علـى

يرد ا طـالق وال أنـه أراد مـا دون الـثالث إال يف قولـه: اعتـدى إال  منه أنه مل
وجــه اخللــع فيقبــل منــه مــا يدعيــه مــن الطــالق أو يــدعي أنــه مل  أن يكــون علــى

عنـــه علـــى مـــا  تقـــدمها كـــالم يصـــلح أن يكـــون جوابـــاً  يـــرد طالقـــاً أصـــًال، وقـــد
يف دين له عليها فتسأله التخلية من حبسها  ادعاه، حنو أن يكون قد حبسها

وكذلك إذا دفع إليها دنانري وقال: اعتدى  فيقول: أنك خمالة أو قد خليتك،
الصــريح مبــا يفيــد هــذا املثــل أن  )2(قــرن وأراد الــدنانري فيقبــل منــه، وكــذلك لــو

طــالق يريــد مــن الوثــاق فيقبــل منــه،  أو قيــد فتقــول: أنــت )3(تكــون موثقــة قــدم
ـــا، فـــإن قـــال: مل أرد ـــا  فأمـــا إن وردت هـــذه األلفـــاظ علـــى غـــري مـــدخول

أراد دون الـثالث قبـل  شيئاً، فالظاهر أـا ثـالث، فـإن ادعـى يف غـري ألبتـة أنـه
  املدخول ا. منه، ويف ألبتة خالف عنه، وكذلك يف الفراق والتخلية يف

 فمثـل قولـه: اذهـيب وانصـريف واخرجـي واغـريب، فهـذافأما الكنايات احملتملـة 

يقبـــل منـــه مـــا يدعيـــه أنـــه أراد بـــه مـــن طـــالق وغـــريه مـــن قليـــل العـــدد وكثـــريه، 
ليس من ألفاظ الطالق وال حمتمالتـه مثـل  )4(ثالث من النطق وهو ما وضرب

ماءاً وما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه أراد به الطالق فقيل: يكـون  قوله: اسقين
  يكون طالقاً. وقيل: ال طالقاً،

                                                           

 في (ر): محتملة. )1(

 في (ر): فرق. )2(

 قدم: سقطت من (ق) و(ر). )3(

 ) ما: سقطت من (م).4(
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فنحــو أن تســأله الطــالق، فيشــري إشــارة يفهــم منهــا  وأمــا العمــل بالجارحــة
إىل ســــؤاهلا، فــــإذا قــــال: أردت الطــــالق قُبــــل منــــه، وكــــذلك إذا كتــــب  إصــــابته

بـــه الطـــالق كـــان طالقـــاً، وإن مل يـــرد بـــه الطـــالق، وقـــال:  الطـــالق بيـــده وأراد
، فأمــا عقــد الطــالق )1(ينفــذ الكتــابفــذلك لــه مــا مل  أردت أن أنظــر وأفكــر،

ــــان:  )2(يقارنــــه بعــــض وإيقاعــــه بالقلــــب جمــــرداً مــــن غــــري أن ــــه روايت ذلــــك، ففي
  . )3(لفظ وما يف معناه إحدامها وقوعه، واألخرى إال أن ينضم إليه

z����z����z����z����z����z����z����z����1616xق|Yא���q��K2v���2��Kxق|Yא���q��K2v���2��Kxق|Yא���q��K2v���2��Kxق|Yא���q��K2v���2��Kxق|Yא���q��K2v���2��Kxق|Yא���q��K2v���2��Kxق|Yא���q��K2v���2��Kxق|Yא���q��K2v���2��K������

 ألن كـل مـا يـراد بـه ؛وإمنا قلنا: إن كل ما تضمن لفظ الطالق كـان صـرحياً 

الطـــالق مـــن ســـائر األلفـــاظ الـــيت يطلـــق ـــا، فهـــي عبـــارة عنـــه وكنايـــة ولـــيس 
كنايــة عنهــا أال تــرى أنــه إذا قيــل لــه: مــا الــذي أردت بقولــك: أنــت  الطــالق

أن يقـول: عـربت بـه عـن الطـالق، وال يصـح ) 4(وحـرام صـح خلية وبريـة وبـائن
ول: أردت أـا خليـة وبريـة أردت بقولك: أنت طالق، فيقـ أن يقال: ما الذي

  ونقض األصول. ألن ذلك عكس ؛وبائن
z����z����z����z����z����z����z����z����1717xb*��s!�א���6S�7א�Kxb*��s!�א���6S�7א�Kxb*��s!�א���6S�7א�Kxb*��s!�א���6S�7א�Kxb*��s!�א���6S�7א�Kxb*��s!�א���6S�7א�Kxb*��s!�א���6S�7א�Kxb*��s!�א���6S�7א�K������

)5(وإمنا قلنا يف الكناية الظاهرة: إنه إذا قال: مل أرد به الطالق مل يقبل منه
 

يطلقـون ـا ابتـداء  )7(ألن عرف الشارع جاز بـأن النسـاء ؛)6(خالفاً للشافعي
  الطالق، فال يصدق فيما ينفيه العرف.جواباً عن مسألة  أو

                                                           

 في (ق): الطQق. )1(

 في (و): في. )2(

)، 2/74()، التفري��ع: 552-6/550: الموط��أ: (انظ��رف��ي جمل��ة أحك��ام الط��Qق الص��ريح والكناي��ة وأقس��امھا  )3(
 ).265-264)، الكافي: (ص: 202الرسالة: (ص: 

  في (م): صلح.) 4(
 ) 2/37الفواكه الدواني:  انظر) وھذا على المشھور في المذھب (5(

 .146)، اzقناع ص: 193-192مختصر المزني ص:(  انظر) 6(

 في (م): الناس. )7(
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 وإمنـــا قلنـــا: إنـــه ال يقبـــل منـــه أنـــه أراد دون الـــثالث يف املـــدخول ـــا خالفـــاً 

 ، ألن قوله: أنت حرام وبائن وبتة وبتلـة وبريـة إيقـاع الطـالق ـذه)1(للشافعي

 وتنبت )2(األلفاظ كأنه قال: أنت طالق طالقاً حترمني به علّي وتبينني به عىن

به بيين وبينـك وأخلـوا بـه مـن زوجتـك ويـربأ أحـدنا مـن اآلخـر، وهـذا  العصمة
يكـــون يف املـــدخول ـــا إال ثالثـــاً إال علـــى وجـــه اخللـــع، فـــإذا قـــال يف غـــري  ال

أردت به مـا دون الـثالث كـان كمـا لـو قـال: أنـت طـالق ثالثـاً، وقـال:  اخللع:
نـا يف غـري ألن الرجوع يف الصفة كالرجوع يف العدد، وكذلك قل ؛أردت واحدة
أنه يقبل منه ألنه يصح منه هذه املعـاين ملـا دون الـثالث، وإن مل  املدخول ا
فالظــاهر هــو الــثالث يف اجلميــع علــى مــا بينــاه ألــا ألفــاظ مبنيــة  ينــو ذلــك،

  للمبالغة يف الفرقة.
z����z����z����z����z����z����z����z����1818x!&�א��W/��-�7Kx!&�א��W/��-�7Kx!&�א��W/��-�7Kx!&�א��W/��-�7Kx!&�א��W/��-�7Kx!&�א��W/��-�7Kx!&�א��W/��-�7Kx!&�א��W/��-�7K������

الـيت مل يـدخل ووجه قوله يف البتة: إنـه يقبـل منـه إرادتـه مـا دون الـثالث يف 
فــألن املعــىن حيصــل فيهــا وهــو انبتــات العصــمة، ووجــه القــول: إنــه ال يقبــل  ــا
 الثالث فال ينتفى بإرادته ما دونه. )3(ألن ألبتة كناية عن الطالق ؛منه

  z����z����z����z����z����z����z����z����1919x^��k�z6(��e4�W/��-�7Kx^��k�z6(��e4�W/��-�7Kx^��k�z6(��e4�W/��-�7Kx^��k�z6(��e4�W/��-�7Kx^��k�z6(��e4�W/��-�7Kx^��k�z6(��e4�W/��-�7Kx^��k�z6(��e4�W/��-�7Kx^��k�z6(��e4�W/��-�7K������

؛ ألن كـل )4(خالفـاً أليب حنيفـة وإمنا قلنا: إن قوله: أنا منـك طـالق يكـون 
إذا اســـتعمل يف الطـــالق مضـــافاً إىل الزوجـــة كـــان طالقـــاً، فكـــذلك إذا   لفـــظ

  إىل نفسه أصله قوله: أنا منك بائن وأنا عليك حرام. أضافه الزوج
��������
��������

                                                           

 ).146)، اzقناع ص: (192مختصر المزني ص: ( انظر )1(

 (ق): علّى.) في 2(

 ) الطQق: سقطت من (م).3(

  ).189-1/188: تحفة الفقھاء: (انظر) 4(
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z����z����z����z����z����z����z����z����2020x�ًC|C�/�������EKذא�-�ل��k�Xe4�W^�و94אد��/�EKx�ًC|Cذא�-�ل��k�Xe4�W^�و94אد��/�EKx�ًC|Cذא�-�ل��k�Xe4�W^�و94אد��/�EKx�ًC|Cذא�-�ل��k�Xe4�W^�و94אد��/�EKx�ًC|Cذא�-�ل��k�Xe4�W^�و94אد��/�EKx�ًC|Cذא�-�ل��k�Xe4�W^�و94אد��/�EKx�ًC|Cذא�-�ل��k�Xe4�W^�و94אد��/�EKx�ًC|Cذא�-�ل��k�Xe4�W^�و94אد�

قال: أنت طالق وأراد ثالثـاً، فإنـه يكـون ثالثـاً خالفـاً أليب حنيفـة يف قولـه: 
وألن قولــه  ،)2("وإمنــا لكــل امــرئ مــا نــوى": �؛ لقولــه )1(واحــدةتكــون  إــا

حمتملــة للعــدد قابلــة لــه، واللفــظ احملتمــل للشــيء إذا نــوى  )3(صــيغة أنــت طــالق
كــان كمــا نــوى بــه اعتبــاراً بقولــه: أنــت الطــالق ويبــني احتمالــه  بــه مــا حيتملــه

وألن كــل فيــه لصــح وال جيـوز أن يفســره مبـا ال حيتملــه،  للعـدد أنــه لـو صــرح بـه
بالثالث لصح اسـتعماله فيـه، فكـذلك إذا أريـد  )4(فيه لفظ بالطالق لو صرح

  الطالق.  به أصله أنت بائن وأنت
z����z����z����z����z����z����z����z����2121x�
�������W/��-�7Kא�&
��W/��-�7Kxא�&
��W/��-�7Kxא�&
��W/��-�7Kxא�&
��W/��-�7Kxא�&
��W/��-�7Kxא�&
��W/��-�7Kxא�&
��W/��-�7Kxא�&

مــن الكنايــات الظــاهرة خالفــاً أليب ) 5(وإمنــا جعلنــا قولــه: اعتــدي ابتــداء أــا
ألنه الظاهر أنه كنايـة ؛ )6(يف قوله: لو قال: أردت الطالق مل يقبل منه حنيفة

الطالق وأمر باالعتداد منه ألنه لـو مل يكـن كـذلك مل يكـن بـد مـن أحـد  عن
إىل شــاهد حــال أو  )7(أن يكــون مصــروفاً إىل غــريه، وذلــك مفتقــد أمــرين: إمــا

أو يســـقط فـــال يكــون لـــه حكـــم، وذلـــك ال ســـبيل إليـــه يف  ســبب يـــدل عليـــه،
  ا فلم يبق إال ما قلناه. تصلح أن تراد ألفاظ العقالء اليت هلا مقاصد

z����z����z����z����z����z����z����z����2222xل�O�
��@���e9����'���6Sא�Kxل�O�
��@���e9����'���6Sא�Kxل�O�
��@���e9����'���6Sא�Kxل�O�
��@���e9����'���6Sא�Kxل�O�
��@���e9����'���6Sא�Kxل�O�
��@���e9����'���6Sא�Kxل�O�
��@���e9����'���6Sא�Kxل�O�
��@���e9����'���6Sא�K������

وإمنا قلنا: إن هذه الكنايات إذا قارا شاهد حال يـدل  علـى أنـه أراد ـا 
ألن العــــرف يشــــهد لــــه حينئــــذ فلــــيس يف دعــــوى  ؛يدعيــــه قبــــل قولــــه فيهــــا مــــا

                                                           

 ).3/41)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (197: مختصر الطحاوي (ص: انظر )1(

 سبق تخريج الحديث. )2(

 في (م): صفة. )3(

 في (م): نفيه. )4(

 ابتداء أنھا: سقطت من (م). )5(

 ).42-3/41)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (195ص: ( : مختصر الطحاويانظر )6(

  في (م): مفتقر. )7(
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الصـــريح أقــوى مـــن الكنايـــة ولــو ادعـــى يف الصـــريح خـــالف  ألن ؛تكــذيب لـــه
  وهناك شاهد حال يصدقه قبلت دعواه فالكناية أوىل. موضوعه يف الشرع

z����z����z����z����z����z����z����z����2323xق|Yא��K��!��63ن��S4ن���Z0���a� א����q�AאKxق|Yא��K��!��63ن��S4ن���Z0���a� א����q�AאKxق|Yא��K��!��63ن��S4ن���Z0���a� א����q�AאKxق|Yא��K��!��63ن��S4ن���Z0���a� א����q�AאKxق|Yא��K��!��63ن��S4ن���Z0���a� א����q�AאKxق|Yא��K��!��63ن��S4ن���Z0���a� א����q�AאKxق|Yא��K��!��63ن��S4ن���Z0���a� א����q�AאKxق|Yא��K��!��63ن��S4ن���Z0���a� א����q�AאK������

ووجـــه قولـــه يف األلفـــاظ الـــيت ال يصـــلح أن تكـــون كنايـــة عـــن الطـــالق أـــا 
وألنـه  ؛)1(طالقاً بالقصد أنه لفظ قصد به الطالق، فأشبه ما هو كنايـة تكون

أو مسـها  )2(التغليب واالحتياط، ووجه االتفاق علـى أنـه لـو ضـرا مبىن على
أردت الطالق، أنه ال يكـون طالقـاً ألنـه مل يـأت بصـريح الطـالق  بيده وقال:

  .)3(فكذلك ها هنا وال بكناياته،
z����z����z����z����z����z����z����z����2424x
����3&��!�א�Y|ق�Kx
����3&��!�א�Y|ق�Kx
����3&��!�א�Y|ق�Kx
����3&��!�א�Y|ق�Kx
����3&��!�א�Y|ق�Kx
����3&��!�א�Y|ق�Kx
����3&��!�א�Y|ق�Kx
����3&��!�א�Y|ق�K������

؛ )4(نواه خالفاً للشـافعيوإمنا قلنا: إن كتابة الطالق باليد تكون طالقاً إذا 
الكتابـــة مواضـــعة يعــــرب ـــا عمــــا يف القلـــب، فجـــاز أن يقــــع ـــا الطــــالق   ألن

  وكذلك اإلشارة اليت يفهم منها الطالق من الناحية األخرى. كاللفظ،
z����z����z����z����z����z����z����z����2525xR0�����������Kא�Y|ق������KxR0א�Y|ق������KxR0א�Y|ق������KxR0א�Y|ق������KxR0א�Y|ق������KxR0א�Y|ق������KxR0א�Y|ق������KxR0א�Y|ق�

فأما الطالق بالقلب من غري نطق، فوجه إيقاعه أن اعتقاد القلب ملـا كـان 
وقف إيقاع الطالق وكان حظ النطق إفهام الغري والتعبري عما يف  منه يف البد

عما جرى اخلط والرمز وغـري ذلـك ممـا وضـع لإلخبـار عمـا يف الـنفس،  النفس
 يف اإليقاع كان جمرد االعتقاد كافياً، وألنـه نـوع حتـرم بـه )5(غري مشروط وذلك

 فوجـه نفيـهالزوجة فجاز أن يقع باالعتقاد وإن عري من النطق أصله الكفـر، 

: "إن اهللا جتــاوز عــن أمــىت مــا حــدثت بــه أنفســها مــا مل تنطــق بــه أو �قولــه 

                                                           

 في (م): من كنايات. )1(

 في (م): أضر بھا. )2(

 في (م): ھذا. )3(

 )2/83: المھذب: (انظر) 4(

 في (م): شرط. )5(
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، وألنه أحد طريف العقد فكان نطقاً كالنكـاح، وألنـه معـىن يتعلـق )1(به" تعمل
  الوطء فلم يقع باالعتقاد كالبيع. به حترمي
z����z����z����z����z����z����z����z����2626KKKKKKKK��������b
Oא�����������
��f� ق�א�|k�7b
Oא�����������
��f� ق�א�|k�7b
Oא�����������
��f� ق�א�|k�7b
Oא�����������
��f� ق�א�|k�7b
Oא�����������
��f� ق�א�|k�7b
Oא�����������
��f� ق�א�|k�7b
Oא�����������
��f� ق�א�|k�7b
Oא�����������
��f� ق�א�|k�7��������x�|وא��x�|وא��x�|وא��x�|وא��x�|وא��x�|وא��x�|وא��x�|وא��������

ألنـــه ال رجعـــة لـــه عليهـــا النتفـــاء العـــدة  ؛ـــا تبـــني بالواحـــدةالــيت مل يـــدخل 
خالفـــاً ملـــن حكـــي عنـــه  )2(ويصـــح إيقـــاع الـــثالث عليهـــا بلفـــظ واحـــد عنهـــا،
زوجته، فجاز أن يلحقها إيقاع الطالق الثالث يف لفظ واحد   ، وألا)3(منعه

وألنـــه إذا قـــال: أنـــت طـــالق ثالثـــاً فـــذلك تفســـري ملـــراده  كـــان كاملـــدخول ـــا،
  به فلم ميتنع. أن يراد )4(باللفظ الذي يصح

z����z����z����z����z����z����z����z����2727x!�N�6&(���q���������E�Kx!�N�6&(���q���ع�א�Y|ق�א��|����0������E�Kx!�N�6&(���q���ع�א�Y|ق�א��|����0������E�Kx!�N�6&(���q���ع�א�Y|ق�א��|����0������E�Kx!�N�6&(���q���ع�א�Y|ق�א��|����0������E�Kx!�N�6&(���q���ع�א�Y|ق�א��|����0������E�Kx!�N�6&(���q���ع�א�Y|ق�א��|����0������E�Kx!�N�6&(���q���ع�א�Y|ق�א��|����0���������E�K���ع�א�Y|ق�א��|����0
 ويصــح أن يوقــع الطــالق الــثالث عليهــا بثالثــة ألفــاظ متناســقة متتابعــة غــري

          خالفــاً أليب، )5(مرتاخيــة ولــه أن يقــول: أنــت طــالق، أنــت طــالق، أنــت طــالق

ألن كـــل زوجـــة ملـــك إيقـــاع الطـــالق الـــثالث عليهـــا يف ؛ )6(حنيفـــة والشـــافعي
صــح أن يوقعــه بثالثــة ألفــاظ: (كاملــدخول بــه، وألن املتناســق يف  لفــظ واحــد

  .)8())7(الواحد حكم
z����z����z����z����z����z����z����z����2828x�|ق�א��|Yא����q�4�c��^�*q&�7א��Kx�|ق�א��|Yא����q�4�c��^�*q&�7א��Kx�|ق�א��|Yא����q�4�c��^�*q&�7א��Kx�|ق�א��|Yא����q�4�c��^�*q&�7א��Kx�|ق�א��|Yא����q�4�c��^�*q&�7א��Kx�|ق�א��|Yא����q�4�c��^�*q&�7א��Kx�|ق�א��|Yא����q�4�c��^�*q&�7א��Kx�|ق�א��|Yא����q�4�c��^�*q&�7א��K������

الرتاخـي بـني كـل لفظـة إال واحـدة  )9(وال يقع إن فرق بـني األلفـاظ وحصـل
الثانيــة تقــع عليهــا بعــد البينونــة واســتقرار الفــراق بــاألوىل  )10(ألن اللفظــة فقــط

                                                           

)، مسلم ف�ي اzيم�ان، ب�اب تج�اوز هللا ع�ن 6/169أخرجه البخاري في الطQق، باب: الطQق في اzغQق: ( )1(
 ).  117-1/116حديث النفس: (

 ).262)، الكافي ص: (202)، الرسالة ص: (2/109: التفريع: (انظر )2(

 )7/104: المغنى: (انظر )3(

 ) في (م): يصلح.4(

 ).262)، الكافي ص: (202رسالة ص: ()، ال2/81: التفريع: (انظر )5(

 ).191)، مختصر المزني ص: (5/182)، اuم: (196: مختصر الطحاوى ص(انظر  )6(

 في (ر): المجموع. )7(

 ) ما بين قوسين سقط من (م).8(

 في (ق): يحصل. )9(

 في(ق) و(ر): الطلقة. )10(
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ألن اللفظـــة األوىل ال يســتقر حكمهـــا إال  ؛وبــذلك فـــارق املتناســق فــال يـــؤثر،
  الباقيتني. بالفراغ من
z����z����z����z����z����z����z����z����2929x�+��0^�א�Y��7�Kx�+��0^�א�Y��7�Kx�+��0^�א�Y��7�Kx�+��0^�א�Y��7�Kx�+��0^�א�Y��7�Kx�+��0^�א�Y��7�Kx�+��0^�א�Y��7�Kx�+��0^�א�Y��7�K������

 الطــالق مبــىن علــى الســراية والتغليــب، فــإذا طلــق الــبعض يســري إىل الكــل،

 أحــدمها تبعــيض اجلــزء لقولــه: ربعــك أو مخســك طــالق،وذلــك علــى وجهــني: 

واآلخــر تعيــني عضــو كقولــه: يــدك أو رأســك أو رجلــك أو فرجــك طــالق وال 
يراعــى فيــه قلــة اجلــزء وكثرتــه وال عــني العضــو أو الشــيء املعــني منهــا مثــل كونــه 

  .)1(رأساً أو شعراً أو سناً أو عظماً  يداً أو
z����z����z����z����z����z����z����z����3030x�+�ق�א�|kو-�ع��Kx�+�ق�א�|kو-�ع��Kx�+�ق�א�|kو-�ع��Kx�+�ق�א�|kو-�ع��Kx�+�ق�א�|kو-�ع��Kx�+�ق�א�|kو-�ع��Kx�+�ق�א�|kو-�ع��Kx�+�ق�א�|kو-�ع��K������

إذا طلـــق الـــبعض ســـرى إىل الكـــل خالفـــا ملـــن قـــال: ال يقـــع وإمنـــا قلنـــا: إنـــه 
، ألن الطالق ملـا مل يصـح تبعيضـه مل يكـن بـد مـن أحـد ثالثـة )2(أصالً  طالقاً 

يقتصر بالتحرمي على قـدر مـا يتناولـه اللفـظ وذلـك ممتنـع، أو أن  أمور: إما أن
يظ الـذي هـو حكـم، وذلـك غـري جـائز ألنـه يسـقط التغلـ يسقط فال يكون له

، وألنــه )3( يعلـم الكــل ويســرى فيــه وذلـك مــا قلنــاه) موضـوع الطــالق، (أو لــن
حكمــه ويســرى كمــا لــو عــم، وإذا بطــل ذلــك مل  حتــرمي يف الزوجــة فلــم يســقط

احلظـــر واإلباحـــة يف شـــخص غلـــب عليـــه  تبـــق إال الســـراية، وألنـــه إذا اجتمـــع
يــــذحبها املســــلم بعضــــها والشــــاة  حكــــم احلظــــر كاَألَمــــة بــــني شــــريكني واملعتــــق

  واوسي.
  
  

                                                           

 ).268 -267: الكافي ص(انظر )1(

 ).   7/246)، المغنى: (11/493) قال ذلك أصحاب الرأي المحلى: (2(

 ما بين قوسين سقط من (م). )3(
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z����z����z����z����z����z����z����z����3131xc+(��vق��|k�7�Kxc+(��vق��|k�7�Kxc+(��vق��|k�7�Kxc+(��vق��|k�7�Kxc+(��vق��|k�7�Kxc+(��vق��|k�7�Kxc+(��vق��|k�7�Kxc+(��vق��|k�7�K������

إذا عــني عضــواً منهــا طلقــت أي عضــو كــان خالفــاً أليب حنيفــة وإمنــا قلنــا: 
 كالرأس والفرج؛ ألنه بعض منها  )1(اعتباره أن يكون مما يعرب به عن اجلملة يف

   فأشبه الرأس والفرج، وألن البعضية باجلزء عمت فكذلك باألعضاء.

z����z����z����z����z����z����z����z����3232xWد
�������Kא��7�zFא�Y|ق�و��7
د�KxWא��7�zFא�Y|ق�و��7
د�KxWא��7�zFא�Y|ق�و��7
د�KxWא��7�zFא�Y|ق�و��7
د�KxWא��7�zFא�Y|ق�و��7
د�KxWא��7�zFא�Y|ق�و��7
د�KxWא��7�zFא�Y|ق�و��7
د�KxWא��7�zFא�Y|ق�و��7

إذا شك هل طلق أم مل يطلـق فـال شـيء عليـه، فـإن طلـق وشـك فيمـا أراد 
، )2(أراد واحـــدة أم اثنتـــني أم ثالثـــاً كانـــت ثالثـــاً إن مل يتحقـــق مـــراده بـــه هـــل

؛ ألن التحــرمي متحقــق، وإمنــا شــك هــل ترفعــه )3(والشــافعي خالفــاً أليب حنيفــة
شاك هل ميكنـه رفـع ذلـك التحـرمي أم ال، فيجـب أن  أنهالرجعة أم ال فحصل 

امــرأتني يتــيقن أن إحــدامها أختــه مــن الرضــاعة  يغلـب التحــرمي كمــا لــو شــك يف
    عليه. ويشك يف عينها فإما حترمان

z����z����z����z����z����z����z����z����3333x��6�+��fو�^��k�/��Pزو��
OE�Wذא�-�لE�Kx��6�+��fو�^��k�/��Pزو��
OE�Wذא�-�لE�Kx��6�+��fو�^��k�/��Pزو��
OE�Wذא�-�لE�Kx��6�+��fو�^��k�/��Pزو��
OE�Wذא�-�لE�Kx��6�+��fو�^��k�/��Pزو��
OE�Wذא�-�لE�Kx��6�+��fو�^��k�/��Pزو��
OE�Wذא�-�لE�Kx��6�+��fو�^��k�/��Pزو��
OE�Wذא�-�لE�Kx��6�+��fو�^��k�/��Pزو��
OE�Wذא�-�لE�K������

: إحـدامها )4(ففيهـا روايتـانإذا قال إلحدى زوجاتـه: أنـت طـالق ومل يعينهـا 
الطالق على اجلميع، واألخرى أنه خيتار واحدة منهن، فوجه األوىل أنه  وقوع
 )5(يطلــق اجلميــع مل خيــل إيقاعــه علــى واحــدة أن يكــون ابتــداء، وذلــك لــو مل

الطـالق املوقـع دون شـيء مبتـدأ أو أن يكـون  )7(تنفيـذ )6(نـروم غري جائز ألنـا
)8(بالقرعة فال يصح

تدخل إال فيمـا يتجـزأ وينقسـم، وذلـك  )9(أيضاً؛ ألا ال 
يتعني بتعيينه وذلك غري جائز ألن الطالق إذا صدر  ممتنع يف الطالق، أو أن

                                                           

 ).45-3/44)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (199: مختصر الطحاوي (ص: انظر )1(

 ).269)، الكافى: (ص: 2/86)، التفريع: (210-2/119: المدونة: (انظر) 2(

 ).195)، مختصر المزني (ص: 199ص: (: مختصر الطحاوى انظر )3(

 ).270)، الكافى: ص: (122-2/121: المدونة: (انظر) 4(

 ) في (م): وغير ذلك.5(

 ) نروم: أي نريد.6(

 ) في (ر): بتقييد.7(

 ) في (ر): فQ يصلح.8(

 ) في (ق): لم.9(
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حمل يتعلق بـه، ويف اتفاقنـا نفـوذه علـى مـن يعينـه يف  من مكلف فال بد له من
يتعلــق بـــه، ويف اتفاقنــا نفــوذه علــى مــن يعينــه يف تـــأيت  تــأيت إخراجــه عــن حمــل

وتبقيتـه يف الذمـة إىل أن يعـني لـه حمـالً وذلـك جـائز  نفذ فيهإخراجه عن حمل ي
االختيـار أنـه إزالـة ملـك وقـع مطلقـاً غـري معـني،  فال يبقـى إال مـا قلنـاه، ووجـه

  يصح أن يريده به أصله العتق. فكان للمالك تعيينه يف كل من
z����z����z����z����z����z����z����z����3434x���%e� �7א��z@و�cذא��E�Kx���%e� �7א��z@و�cذא��E�Kx���%e� �7א��z@و�cذא��E�Kx���%e� �7א��z@و�cذא��E�Kx���%e� �7א��z@و�cذא��E�Kx���%e� �7א��z@و�cذא��E�Kx���%e� �7א��z@و�cذא��E�Kx���%e� �7א��z@و�cذא��E�K������

الكــل يطلــق عليــه كمــا لــو عــرف وأمــا إن عــني وشــك يف الــيت نســيها فــإن 
ذبــح الشــاة وشـك هــل هــو مســلم أو جمـوس؛ وألنــه حيصــل شــاكاً يف  عـني مــن

حتل له أو هي حرام عليه كالشـاك يف امـرأتني أيتهمـا  )1(هل كل واحدة منهن
  مع تيقنه أا إحدامها. أخته من الرضاعة

z����z����z����z����z����z����z����z����3535xق|Y����W�7)*אد�z@ذא�E�Kxق|Y����W�7)*אد�z@ذא�E�Kxق|Y����W�7)*אد�z@ذא�E�Kxق|Y����W�7)*אد�z@ذא�E�Kxق|Y����W�7)*אد�z@ذא�E�Kxق|Y����W�7)*אد�z@ذא�E�Kxق|Y����W�7)*אد�z@ذא�E�Kxق|Y����W�7)*אد�z@ذא�E�K������
 هل أراد واحـدة أو اثنتـني أم ثالثـاً؟ فـإن أباـاإذا شك يف مراده بالطالق و 

ألنــه ال خيلـو طالقـه األول أن يكـون واحــدة أو  ؛يف العـدة حلـت لـه بعـد زوج
أو ثالثـاً، فـإن كـان دون الـثالث صــارت الـثالث مردفـة مبـا فيـه علــى  )2(اثنتـني

ما تقدم منها، فكان كمبتـدئ إيقاعهـا، وإن كانـت األوىل ثالثـاً فالثـاين لغـو، 
  وحتل بعد زوج. 

z����z����z����z����z����z����z����z����3636x!��aو
��!�Kxא,%��!�א�aو
��!�Kxא,%��!�א�aو
��!�Kxא,%��!�א�aو
��!�Kxא,%��!�א�aو
��!�Kxא,%��!�א�aو
��!�Kxא,%��!�א�aو
��!�Kxא,%��!�א�aو
�������Kא,%��!�א�

فـــإن كانـــت غـــري مـــدخول ـــا أو كانـــت مـــدخوًال ـــا إال أـــا خرجـــت مـــن 
، فقد بينـا أـا ال حتـل لـه إال بعـد زوج بنـاء علـى )3(شكهوهو على كل  العدة

املشكوك فيه يكون ثالثاُ، فإذا تزوجـت وبانـت مـن ذلـك الـزوج مث  أن الطالق
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 ) في (م): على ملكه.3(
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فطلقهـــا فـــال خيلـــو أن يطلقهـــا ثالثـــاً أو دوـــا، فـــإن طلقهـــا ثالثـــاً  عـــادت إليـــه
واز إال بعـد زوج جلـ )1(وإن طلقها واحـدة مل حتـل لـه أيضـاً  حلت له بعد زوج،

املشـــكوك فيـــه كـــان اثنتـــني وقـــد كمـــل ـــذه الواحـــدة  أن يكـــون ذلـــك الطـــالق
للتحـــرمي، فـــإذا تزوجـــت مث عـــادت إليـــه بنكـــاح  ثالثـــاً فأخـــذنا بـــاألغلظ تغليبـــاً 

واحــدة مل حتــل لــه أيضــاً إال بعــد زوج  جديــد وبينونــة مــن ذلــك الــزوج فطلقهــا
)2(جلــــواز أن يكــــون األول املشــــكوك فيــــه كــــان

تــــه طلقتــــان واحــــدة، وقــــد تبع 
ثالثـة أزواج فهـل تعـود  مفردتان فكمـل ثالثـاً، إذا تزوجـت مث عـادت إليـه بعـد

الشـــك هـــو أنـــه قـــد  : فوجـــه زوال)4(روايتـــان )3(عنـــده علـــى الشـــك عنـــه، ففيـــه
الطــالق الــثالث، فــزال حكــم الشــك أصــالً إذا طلقهــا ثالثــاً بكلمــة  )5(تــيقن

 لمــا طلقهــا واحــدة ولــوواحــدة، ووجــه قولــه: إــا ال حتــل لــه إال  بعــد زوج ك

عــــادت بعــــد مائــــة زوج أنــــه إذا طلــــق الثالثــــة وعــــادت إليــــه بعــــد زوج فتقــــدير 
الطالق األول ثابـت غـري زائـل اعتبـاره كوجوبـه قبـل كمـال الـثالث،  الشك يف

ألن املنـع دائـر معهـا كيـف مــا  ؛الـيت يسـميها أصـحابنا الدوالبيــة وهـذه املسـألة
  .)6(دارت

z����z����z����z����z����z����z����z����3737دون�����0kذא�E�Kدون�����0kذא�E�Kدون�����0kذא�E�Kدون�����0kذא�E�Kدون�����0kذא�E�Kدون�����0kذא�E�Kدون�����0kذא�E�Kدون�����0kذא�E�Kx'د���$C��|א��x'د���$C��|א��x'د���$C��|א��x'د���$C��|א��x'د���$C��|א��x'د���$C��|א��x'د���$C��|א��x'د���$C��|א��������

إذا طلقهــا دون الــثالث مث عــادت إليــه قبــل أن تتــزوج، فإــا تعــود علــى مــا 
مـــن الطـــالق بـــال خـــالف، فـــإن تزوجـــت مث عـــادت إليـــه فإـــا تعـــود إليـــه   بقـــي

)7(كذلك عندنا
خالفاً أليب حنيفة يف قوله: إا تعـود علـى طـالق مبتـدأ وأن  
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�، مث قــال)2(mmmmw��vw��vw��vw��vllll تعــاىل:لقولــه  ؛)1(الطــالق الــزوج قــد هــدم ذلــك
mmmm×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Íllll�)3( ومل يفـــــــرق بـــــــني أن ،

مل يستوف طالق امللك فوجب عودهـا  يكون قد ختلل ذلك زوج أو ال، وأنه
  الزواج.  إليه على بقية الطالق أصله إذا عادت قبل

z����z����z����z����z����z����z����z����3838x/0+q��a�/eE�L�@�Q0ق��|Y�����0Oذא�E�Kx/0+q��a�/eE�L�@�Q0ق��|Y�����0Oذא�E�Kx/0+q��a�/eE�L�@�Q0ق��|Y�����0Oذא�E�Kx/0+q��a�/eE�L�@�Q0ق��|Y�����0Oذא�E�Kx/0+q��a�/eE�L�@�Q0ق��|Y�����0Oذא�E�Kx/0+q��a�/eE�L�@�Q0ق��|Y�����0Oذא�E�Kx/0+q��a�/eE�L�@�Q0ق��|Y�����0Oذא�E�Kx/0+q��a�/eE�L�@�Q0ق��|Y�����0Oذא�E�K������

بالطالق على شيء إنه ال يفعله فطلقها مث تزوجها، فإن اليمـني إذا حلف 
ـــه  )4(عليـــه تعـــود مـــا بقـــي مـــن الطـــالق احمللـــوف عليـــه خالفـــاً للشـــافعي يف قول
ألـا حـال  ؛زوال النكاح الذي حلف فيـه يسـقط حكـم اليمـني إن :)5(اآلخر

احمللـوف الطالق احمللوف به فتعلق احلنث ا كالنكاح  ميلك فيها ابتداء إيقاع
  فيه.

z����z����z����z����z����z����z����z����3939xزوج�
+����Pوd��$C��ًC|C����0kذא�E�Kxزوج�
+����Pوd��$C��ًC|C����0kذא�E�Kxزوج�
+����Pوd��$C��ًC|C����0kذא�E�Kxزوج�
+����Pوd��$C��ًC|C����0kذא�E�Kxزوج�
+����Pوd��$C��ًC|C����0kذא�E�Kxزوج�
+����Pوd��$C��ًC|C����0kذא�E�Kxزوج�
+����Pوd��$C��ًC|C����0kذא�E�Kxزوج�
+����Pوd��$C��ًC|C����0kذא�E�K������

وإذا طلقهــا ثالثـــاً مث تزوجهــا بعـــد زوج مل حينــث بعـــد فعلــه ومل تعـــد اليمـــني 
)6(عليه

ألن الطـالق  ؛)7(إن اليمـني تعـود إليـه خالفاً للشافعي يف قولـه اآلخـر: 
بعتـق عبـده ال قد زال فلم يبق لليمني مع حكـم، أصـله لـو حلـف  احمللوف به

  العبد قبل الفعل. فعل شيئاً، فمات
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z����z����z����z����z����z����z����z����4040x!+P*�7א��Kx!+P*�7א��Kx!+P*�7א��Kx!+P*�7א��Kx!+P*�7א��Kx!+P*�7א��Kx!+P*�7א��Kx!+P*�7א��K������

����m�m�m�maقولـــه تعـــاىل: )1(األصـــل يف ثبـــوت الرجعـــة �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_llll)2( قولـــه:، و         

�m�m�m�mw��vw��vw��vw��vxxxx������������z��yz��yz��yz��yllll)3( الرجعـــة، قيـــل: هـــي)يف �وقولـــه ، )4 :
  .)6(، وال خالف يف ذلك)5(حديث عمر "مره فلرياجعها"

z����z����z����z����z����z����z����z����4141���]&Nא�K���]&Nא�K���]&Nא�K���]&Nא�K���]&Nא�K���]&Nא�K���]&Nא�K���]&Nא�Kx!+P*א��Q0د����@Vאx!+P*א��Q0د����@Vאx!+P*א��Q0د����@Vאx!+P*א��Q0د����@Vאx!+P*א��Q0د����@Vאx!+P*א��Q0د����@Vאx!+P*א��Q0د����@Vאx!+P*א��Q0د����@Vא������

ألنـــه ؛ )8(خالفـــاً للشـــافعي )7(يســـتحب يف الرجعـــة اإلشـــهاد ولـــيس بشـــرط
حقوق النكاح، كالظهار واإليالء والقسم وغري ذلك مـن حقوقـه،  من )9(حق

الوطء كشراء األمة، وألنه ليس بآكد من عقد النكـاح، وقـد  وألنه معىن يبيح
  بشرط فيه. بينا أن اإلشهاد ليس

z����z����z����z����z����z����z����z����4242�K�K�K�K�K�K�K�Kx؟!+P*א��/��Z����x؟!+P*א��/��Z����x؟!+P*א��/��Z����x؟!+P*א��/��Z����x؟!+P*א��/��Z����x؟!+P*א��/��Z����x؟!+P*א��/��Z����x؟!+P*א��/��Z����������
ال خالف أنه تصح بالقول وتصح عندنا بالوطء والقبلة وسائر االسـتمتاع 

، خالفــــاً للشــــافعي يف قولــــه: إــــا ال تكــــون إال )10(إذا نــــوى بــــه الرجعــــة للــــذة
القــول الــذي يثبــت بــه رد املــرأة إىل العقــد املبــيح للــوطء، أو  ، ألن)11(بــالقول

يقـــوم الـــوطء مقامـــه أصـــله قـــول البـــائع قـــد جيـــوز أن  استصـــالح مـــا يـــثلم منـــه
وألنــــه تصــــرف ال يكــــون مباحــــاً إال مــــع  اخــــرتت رد هــــذه األمــــة إىل ملكــــي،

به الـرد إىل امللـك أصـله القـول،  على امللك املبيح له، فجاز أن يقع )12(البقاء
                                                           

ھي رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطQقھا (حدود ابن عرفة مع شرح الرص�اع ص:  الرجعة:) 1(
199.( 

 .228سورة البقرة، ا.ية: ) 2(

 .229سورة البقرة، ا.ية:  )(3

 )459-2/456) تفسير الطبري: (4(

 ) سبق تخريج الحديث.5(

 ).9/286)، فتح الباري: (7/278المغنى: ()، 11/610)، المحلى: (112: اzجماع: ص: (انظر) 6(

 ).9/286)، فتح الباري: (7/278)، المغني: (11/10)، المحلى: (2/224: المدونة: (انظر) 7(

 ).153)، اzقناع ص: (196)، مختصر المزني ص: (245-5/244: اuم: (انظر) 8(

 في (م): حقوق. )9(

 ).292-291كافى: ص: () ال2/75)،  التفريع: (2/224: المدونة: (انظر )10(

 ).153)، اzقناع ص: (245-5/244) اuم: (11(

 في (ق): مع البناء. )12(
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: �لقولـه  ؛)1(أليب حنيفـة وال تكون رجعة إال مع القصد به إىل ذلك خالفـا
وألنه معـىن مبـيح للـوطء  ،)2(نيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى""إمنا األعمال بال

األنــواع الــيت تثبــت ــا  فلــم يصــح إال بنيــة كــالتلفظ بعقــد النكــاح، وألنــه أحــد
  الرجعة كالقول. 

z����z����z����z����z����z����z����z����4343xXPوd��Q&O�$0+��$0����������0k�K(�K^�א)*C�/�4$�א�9+����d��Q&O�$0+��$0و0k�K(�KxXP^�א)*C�/�4$�א�9+����d��Q&O�$0+��$0و0k�K(�KxXP^�א)*C�/�4$�א�9+����d��Q&O�$0+��$0و0k�K(�KxXP^�א)*C�/�4$�א�9+����d��Q&O�$0+��$0و0k�K(�KxXP^�א)*C�/�4$�א�9+����d��Q&O�$0+��$0و0k�K(�KxXP^�א)*C�/�4$�א�9+����d��Q&O�$0+��$0و0k�K(�KxXP^�א)*C�/�4$�א�9+����d��Q&O�$0+��$0و0k�K(�KxXP^�א)*C�/�4$�א�9+

الثــاين ومــن طلــق امرأتــه مث ارجتعهــا فلــم تعلــم حــىت تزوجــت، فــإن دخــل ــا 
سبيل لألول عليها، وإن مل يدخل ا ففيها روايتان: إحدامها أا لألول،  فال

، فوجه األوىل أـا مل تفـت بـدخول مـن زوج، فوجـب أن )3(أا للثاين والثانية
 -�-ملرجتعها أصله إذا مل تتزوج، وألن ذلك حكم عمر بن خطاب  تكون

كـان ارجتـع وامرأتـه ال تعلـم عليه حكم به يف رجل يكىن أبا كنـف و  وال خمالف
فأدركهــا والنســاء يهــدينها للثــاين فكتــب لــه عمــر: أنــه أحــق ــا إن   فتزوجــت

، وألن هذه مبينة علـى الـوليني وقـد قـدمناه، ووجـه )4(يدخل ا كان الثاين مل
برجعـة األول بتقصـري مـن جهتـه،  )5(للثاين حصل قبـل علمهـا الثانية أن العقد

دخل ا: وال يدخل عليه الوليان، ألن األول ال للثاين كما  فوجب أن تكون
ج الثــاين غــريه، فأمــا مــا مل تتــزوج فــال مراجعــة الــذي زو  ينســب إىل تقصــري ألن
إسالم الكافر يف عدة امرأته اليت أسلمت إذا مل تعلـم  بينه وبني غريه، وكذلك

  كمسألتنا. حىت تزوجت ففيها روايتان
��������
��������
��������

                                                           

 ).3/54)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (209-205: مختصر الطحاوي (ص: انظر )1(

 ) سبق تخريج الحديث.2(

 ).292) الكافى: ص: (2/81)،  التفريع: (226-2/224: المدونة: (انظر )3(

 ).1/252)، وابن أبي شيبة: (6/313: مصنف عبد الرزاق: (ظران) 4(

 في (م): علم. )5(
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 ألـا جاريـة ؛)2(خالفـاً أليب حنيفـة )1(املطلقة الرجعية حمرمـة مـا مل يراجعهـا

علــى بينونــة أصــله الكتابيــة إذا أســلمت بعــد الــدخول، وألن الطــالق يوجــب 
  كاخللع واعتباراً به قبل الدخول. التحرمي
z����z����z����z����z����z����z����z����4545xلd+א��$SO�Kxلd+א��$SO�Kxلd+א��$SO�Kxلd+א��$SO�Kxلd+א��$SO�Kxلd+א��$SO�Kxلd+א��$SO�Kxلd+א��$SO�K������

 :�لقولـه  ؛إذا مل يتعلـق بـه إسـقاط حـق الغـري )4(جـائز يف اجلملـة )3(العزل
العـزل خـوف احلمـل: "ال علـيكم إال تفعلـوا فإنـه مـا مـن نسـمة قـدر  )5(وسـئل
، ومل يـنههم، وألنـه تـرك إلمتـام الـوطء، وذلـك غـري )6(تكون إال كانـت" اهللا أن

لـــو نـــزع ومل ينـــزل أصـــًال، فـــإذا ثبـــت ذلـــك فـــال جيـــوز عـــن احلـــرة إال  ممنـــوع كمـــا
، وألنــــه تركــــه حــــق لكــــل واحــــد مــــن )7(عــــن ذلــــك -����- لنهــــى النــــيببإذــــا 
فليس ألحدمها قطعه إال باختيار اآلخـر، واحلـرة  ألنه من متام الوطء ؛الزوجني

غرضاً يف كثرة ولدها فلـيس  )8(إىل سيدها ألن له ختتار لنفسها واألمة خيارها
 الـــوطء، الولـــد وســـائر اإلمـــاء فـــال حـــق هلـــن يف ، فأمـــا أُمُ )9(للـــزوج قطعـــه عنـــه

  إمتامه. وذلك ينفي أن يكون هلن حق يف
z����z����z����z����z����z����z����z����4646x8�S6%��7{�א��Kx8�S6%��7{�א��Kx8�S6%��7{�א��Kx8�S6%��7{�א��Kx8�S6%��7{�א��Kx8�S6%��7{�א��Kx8�S6%��7{�א��Kx8�S6%��7{�א��K������

فســـخ النكـــاح علـــى ضـــربني: فســـخ بطـــالق، وفســـخ بغـــري طـــالق، وفائـــدة 
أنـــه إذا كـــان طالقـــاً نقـــص بـــه مـــن أعـــداد الطـــالق، فـــإن ورد بعـــد  الفـــرق هـــو

                                                           

 .292-291) الكافى: ص:177-2/76)،  التفريع: (226-2/224: المدونة: (انظر )1(

 ).3/57)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (195: مختصر الطحاوي (ص: انظر )2(

 .)9/305خارج الفرج (فتح الباري: : وھو النزع بعد اzيQج لينزل العزل) 3(

 ).257)، الكافي: ص: (2/46)، التفريع: (596-2/595: الموطأ: (انظرفي جملة أحكام العزل  )4(

 في (م): وسألوه. )5(

  .)6/153أخرجه البخاري في النكاح، باب: العزل: ( )6(
)، 1/620أن يعزل من الحرة إm بإذنھا" أخرجه اب�ن ماج�ه ف�ي النك�اح، ب�اب: الع�زل: ( �) حديث: "أنه نھى 7(

 ).7/70وفي إسناده ابن لھيعة وھو ضعيف (إرواء الغليل: 

 في (ق): لھا. )8(

 في (ق): عنھا. )9(
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مـن غـري  إال بعد زوج، وإذا مل يعد طالقـاً فلـه أن يتزوجهـا تطليقتني مل حتل له
  : )1(الثالث مل تكمل ويف اعتبار التمييز بينهما روايتان حاجة إىل زوج، ألن

 إحــدامها بــاخلالف القــوي الظــاهر دون الشــاذ، فــإن وجــد ذلــك يف النكــاح

  بغري طالق. )2(املفسوخ كان فسخه طالقاً، فإن عدم كان فسخه
معـه،  واألخـرى: أن يراعـى مـا لـه ثبـت الفسـخ، فـإن كـان ممـا ميكـن الثبـوت

حلق أحد الزوجني دون حـق اهللا تعـاىل كـان الفسـخ طالقـاً، وإن   )3(فسخ وإمنا
الثبـوت عليـه مل جيـز لـه، فالفسـخ بغـري  )4(لو أراد الزوجـان أو أحـدمها كان مما
فوجه اعتبار اخلالف االحتيـاط للفـروج وإباحتهـا بـاليقني دون الشـك  طالق،
)5(وبقـــاء

اليقـــني، فوجـــب أن يعتـــرب  اخلـــالف يف زوال النكـــاح ال حيصـــل معـــه 
  ليحصل هذا املعىن.. بالطالق

ووجـــه األخـــرى أن املراعـــى يف ذلـــك األمـــر الغالـــب الـــذي ال متكـــن اإلقامـــة 
النكاح معه اعتباراً بالرضاع وامللك، فإذا ثبت هذا فاملسائل الـيت توجـب  على
الفســخ تتفــرع علــى هــذا اخلــالف: كالفســخ بتــزويج املــرأة نفســها واحملــرم  فيهــا

واملتعــة ومــا أشــبه ذلــك مــن بابــه خيــرج علــى الــروايتني، وفســخ النكــاح  والشــغار
 واجلب واإلعسار بالنفقة واملهر واختيار املعتقة نفسـها والعيـوب األربعـة بالعنة

 واإليالء وغري ذلك رواية واحـدة أنـه طـالق، والرضـاع وامللـك ونكـاح املـرأة يف

أشــبه ذلــك روايــة واحــدة أنــه فســخ، العــدة والفرقــة باللعــان وإســالم املــرأة، ومــا 
  الردة وغريها خالف يف خترجيها. ويف
��������

                                                           

  ..)238-237) الكافى: ص: (49-2/48)،  التفريع: (157-2/154: المدونة: (انظر )1(

 فسخاً.في (م):  )2(

 في (ق): الفسخ. )3(

 في (م): أو بعدھما. )4(

 في (م): وبقى. )5(
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��ل�و�����0/�)kذא�E�K������

إذا طلقهــا قبــل الــدخول وهلـــا عليــه مهــر مســمى، فـــإن كــان حــاالً أخـــذت 
ألن الطــالق ال مينــع مــن ذلــك، وإن كــان مــؤجالً مل تســتحق  ؛حــاالً  النصــف

ـــــول األجـــــل ألن الطـــــالق ال يوجـــــب أخـــــذ شـــــيء إىل حلـــــول الـــــديون  )1(حل
خـــراب الذمـــة بـــاملوت أو عيبهـــا بـــالفلس وذلـــك  ألن املوجـــب لـــذلك ؛املؤجلــة

حــاالً وبعضــه مــؤجًال فلهــا نصــف احلــال  معــدوم يف الطــالق، وإن كــان بعضــه
)2(معجــــالً وتنتظــــر بنصــــفه حلــــول األجــــل

ــــاراً بكــــون مجيعــــه علــــى أحــــد   اعتب
 .)3(الصفتني

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 
                                                           

 ) في (ق): يوجب.1(

 ) في (م): أجله.2(

 ).250)، الكافى: ص:( 2/174: المدونة: (انظر) 3(
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ال تقبـــل يف الشـــهادة علـــى الطـــالق إال الرجـــال ألـــا شـــهادة علـــى حكـــم 
ألن  ؛يثبت يف البدن مما يطلع عليه الرجال كالقتل وال يقبـل فيـه شـاهد وميـني

، ألن )1(ذلــك مقصــور علــى األمــوال وحقوقهــا وال حيلــف يف دعــوى مبجردهــا
زوجهــا (وفراقــه وإعناتــه يف كــل وقــت، ذلــك طريــق إىل دعــوى مــن تريــد أذى 

واحد أو امرأتان حلف الزوج  )2(فإن انضم إىل دعواها ما يقويها مثل شاهد)
معهــــــا لقولــــــه: "إذا ادعــــــت املــــــرأة طــــــالق زوجهــــــا فجــــــاءت بشــــــاهد عــــــدل 

؛ ألن دعواهـــا قـــد قويـــت بـــذلك فينظـــر، فـــإن حلـــف ســـقطت )3(اســـتحلف"
، وإن )4(الشــــاهد" الــــدعوى؛ ألن يف احلــــديث: "فــــإن حلــــف بطلــــت شــــهادة

  نكل ففيها روايتان:
 إحدامها: أنه حيكم عليه بالطالق وملا روي يف احلديث: "فإن نكل فنكوله

  .)5(مبنزلة شاهد آخر وجاز طالقه"
: أن الشــــاهد والنكــــول )7(حــــىت حيلــــف ووجههــــا )6(: أنــــه حيــــبسواألخــــرى

من الشاهد واليمـني، فلمـا مل حيكـم بـالطالق بشـاهد وميـني كـان بـأن  أضعف

                                                           

 .264) الكافى: ص: 107-2/105)، التفريع: (137-2/134: المدونة: (انظر )1(

  ما بين قوسين: سقط من (م) )2(

)، ع�ن عم�رو ب�ن 4/64)، وھو موقوف على ابن عمر، وأخرجه الدار قطني: (10/182: ( ه البيھقي) أخرج3(
 قال: "إذا دعت..."  إلى آخر الحديث.  -�-شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي 

 ھو جزء من الخبر السابق. )4(

 ھو جزء من الخبر السابق. )5(

 في (م): أنه يجلس. )6(

 في (م): زوجھا. )7(
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والنكــــــول أوىل، واحلــــــديث إذا ورد فيــــــه زيــــــادة تردهــــــا  )1(بالشــــــاهد ال حيكــــــم
  األصول أوىل. األصول كانت

z����z����z����z����z����z����z����z����11ق|Yא��Q0��K�
��Fא�&|��א�Kق|Yא��Q0��K�
��Fא�&|��א�Kق|Yא��Q0��K�
��Fא�&|��א�Kق|Yא��Q0��K�
��Fא�&|��א�Kق|Yא��Q0��K�
��Fא�&|��א�Kق|Yא��Q0��K�
��Fא�&|��א�Kق|Yא��Q0��K�
��Fא�&|��א�Kق|Yא��Q0��K�
��Fא�&|��א�Kxxxxxxxx����������������
إذا اختلــــف الشــــاهد علــــى الطــــالق بالزمــــان واملكــــان مل مينــــع ذلــــك قبــــول 

ألن القول يتكرر ويعاد ويكون احلكم يف الثـاين أنـه إعـادة األول ال  ؛الشهادة
كــاإلقرار باملــال، وخبــالف ذلــك يف األفعــال ألن كــل فعــل لــه حكــم  اســتئناف

  تكراراً لألول. نفسه ال يكون
z����z����z����z����z����z����z����z����22�x!�0Y,א�b
��4
���Q&(K�x!�0Y,א�b
��4
���Q&(K�x!�0Y,א�b
��4
���Q&(K�x!�0Y,א�b
��4
���Q&(K�x!�0Y,א�b
��4
���Q&(K�x!�0Y,א�b
��4
���Q&(K�x!�0Y,א�b
��4
���Q&(K�x!�0Y,א�b
��4
���Q&(K��������

؛ ألن بشــهادته متــت )2(وعــدا مــن يــوم أخــرب اآلخــر أنــه مســع الطــالق فيــه
  ووقع احلكم والعدة تتعقب الطالق احملكوم به ال تتقدم عليه البينة

z����z����z����z����z����z����z����z����33xق|Yد�א�

אن���7��Fذא�א�&��0א�EKxق|Yد�א�

אن���7��Fذא�א�&��0א�EKxق|Yد�א�

אن���7��Fذא�א�&��0א�EKxق|Yد�א�

אن���7��Fذא�א�&��0א�EKxق|Yد�א�

אن���7��Fذא�א�&��0א�EKxق|Yد�א�

אن���7��Fذא�א�&��0א�EKxق|Yد�א�

אن���7��Fذא�א�&��0א�EKxق|Yد�א�

אن���7��Fذא�א�&��0א�EK��������
فــإن اختلــف يف العــدد أحــدمها بواحــدة واآلخــر بــاثنتني أو أحــدمها بثالثــة، 

باثنتني حكم باألقل وأحلف على الزيادة، فإن حلف بطل عنـه، وإن  واآلخر
  ما ذكرناه.  نكل كان على

  

  

  

  

  

  
                                                           

 (ق): بالنساء. في )1(

 ).294-293) الكافى: ص: (16-2/114)، التفريع: (2/227: المدونة: (انظر )2(
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�Wא�23�RP���a�b�0oل�א��
אق���Wא�23�RP���a�b�0oل�א��
אق���Wא�23�RP���a�b�0oل�א��
אق���Wא�23�RP���a�b�0oل�א��
אق���Wא�23�RP���a�b�0oل�א��
אق���Wא�23�RP���a�b�0oل�א��
אق���Wא�23�RP���a�b�0oل�א��
אق���Wא�23�RP���a�b�0oل�א��
אق����������

خالفــــا أليب  )1(جمــــرد اخللــــوة ال يوجــــب كمــــال الصــــداق إذا مل يكــــن وطء
����m�m�m�mلقوله تعـاىل: ؛)2(حنيفة �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¯�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¯�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¯�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¯

¼��»��º��¹¼��»��º��¹¼��»��º��¹¼��»��º��¹llll )3(  ،وألنه مل حيصل منه املسيس املقصـود بالعقـد ،
  ا. )4(كما لو مل خيل

z����z����z����z����z����z����z����z����11Lא��ط�b4*,א�Lد��EKLא��ط�b4*,א�Lد��EKLא��ط�b4*,א�Lد��EKLא��ط�b4*,א�Lد��EKLא��ط�b4*,א�Lد��EKLא��ط�b4*,א�Lد��EKLא��ط�b4*,א�Lد��EKLא��ط�b4*,א�Lد��EK��������x/وج��d�9א��SeEوx/وج��d�9א��SeEوx/وج��d�9א��SeEوx/وج��d�9א��SeEوx/وج��d�9א��SeEوx/وج��d�9א��SeEوx/وج��d�9א��SeEوx/وج��d�9א��SeEو������
  :)5(إذا حصلت اخللوة فادعت الوطء فأنكره الزوج، ففيها ثالث روايات

  : أن القول قوهلا مجلة من غري تفصيل.إحداهما
: أنــه إن كــان ذلــك يف منزهلــا فــالقول قولــه مــع ميينــه مــا مل يكــن واألخــرى

  بناء، وإن كان يف منزله، فالقول قوهلا مع ميينها. دخول
أـا إن كانـت ثيبـاً فـالقول قوهلـا مـع ميينهـا، وإن كانـت بكـراً نظـر  والثالثة:

النسـاء، فـإن رأيـن أثـر افتضـاض ّصـدقت عليـه، وإن مل يـرين مل يكـن هلـا  إليها
  الصداق. إال نصف

 فوجه األوىل: أا قد فعلت ما يلزمها من التسليم والتمكني من االستمتاع

 اإلشـهاد إذ ال ميكنهـا ذلـك، فلـو ملفليست مبنسـوبة إىل تفـريط بـرتك التوثـق ب

تصدق عليه ألدى إىل أن ال يثبت على أحد صداق بوطء إال باعرتافـه، ويف 
  إضاعة املهور وأعواض االستمتاع.  ذلك

                                                           

   ).251) الكافى: ص: (2/110)،  التفريع: (2/222انظر: المدونة: ( )1(
 ). 1/140تحفة الفقھاء: ( )،3/25انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )2(
 .237سورة البقرة، ا.ية: ) 3(
   في (م): لم يدخل. )4(
     ).254-243) الكافى: ص: (2/110)،  التفريع: (224-2/222انظر: المدونة: ( )5(



183 

 ووجه الثانية: أن النزاع يف التداعي يُرجـع فيـه إىل مـن يشـهد لـه العـرف مـن

 ذا كــان زائــرا غــرياملتــداعيني، فــالعرف جــار بــأن الرجــل ينقــبض يف غــري بيتــه إ

مطمئن وال ينبسط وأنه يستحي من اطالع أهلهـا ومـن هـو يف دارهـا، فكـان 
ألنـه  ؛قولـه يف أنـه مل يطـأ بشـهادة العـرف لـه، وخبـالف هـذا إذا بـىن ـا القول

واطمأن يف بيته أو بيت أهلها انبسط وزال االسـتيحاش واالنقبـاض  إذا توطن
ذلك إذا خلــى ــا يف بيتــه فـــالقول القــول قوهلــا: إنــه وطئهـــا، فكــ عنــه، فكــان

ــــه وال ينقــــبض  ؛يصــــري معهــــا ألن العــــرف ؛قوهلــــا ألن اإلنســــان ينبســــط يف بيت
  وألنه ال يتوقف عنه فصدقت عليه. والعادة إقدامه على الوطء،

ووجــه الثالثــة: أنــه إذا وجــد ســبيل إىل اليقــني كــان أوىل مــن الظــن، والعمــل 
علــى مــا ذكرنــاه مــن اختبارهــا ظــاهر ال يعــرف صــدقه، وذلــك يف البكــر  علــى
النســـاء إليهـــا، وجـــاز ذلـــك للضـــرورة كـــالعيوب، وملـــا مل يكـــن يف الثيـــب  بنظـــر

  قوهلا، وكل من حكم بقوله فالبد من ميينه. رجع إىل
z���z���z���z���z���z���z���z���22x/(
�א�+
�7�bא�&|���Q0���2א��ط4�Lو���PوKx/(
�א�+
�7�bא�&|���Q0���2א��ط4�Lو���PوKx/(
�א�+
�7�bא�&|���Q0���2א��ط4�Lو���PوKx/(
�א�+
�7�bא�&|���Q0���2א��ط4�Lو���PوKx/(
�א�+
�7�bא�&|���Q0���2א��ط4�Lو���PوKx/(
�א�+
�7�bא�&|���Q0���2א��ط4�Lو���PوKx/(
�א�+
�7�bא�&|���Q0���2א��ط4�Lو���PوKx/(
�א�+
�7�bא�&|���Q0���2א��ط4�Lو���PوK������

وكــل هــذا االخــتالف إمنــا يف تكميــل الصــداق، فأمــا العــدة فإمنــا جتــب وال 
  ألا حق هللا، فال يقبل قوهلما يف إسقاطه.  ؛باختالفهما تسقط
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x
���Xgو����X�&�4ذא�E�!(���9��oאz�W��x
���Xgو����X�&�4ذא�E�!(���9��oאz�W��x
���Xgو����X�&�4ذא�E�!(���9��oאz�W��x
���Xgو����X�&�4ذא�E�!(���9��oאz�W��x
���Xgو����X�&�4ذא�E�!(���9��oאz�W��x
���Xgو����X�&�4ذא�E�!(���9��oאz�W��x
���Xgو����X�&�4ذא�E�!(���9��oאz�W��x
���Xgو����X�&�4ذא�E�!(���9��oאz�W����������

 ملــا )3(؛ حلــديث بريــرة)2(، فلهــا اخليــار)1(واألمــة إذا أعتقــت وهــي حتــت عبــد

، وألن )4(هلــــا اخليــــار -�-أعتقــــت وكــــان زوجهــــا عبــــداً، فجعــــل رســــول اهللا
ألـا تقـول: إمنـا رضـيت أن  ؛حرمته فلها أن ترضى بـه زادت على حرمتها قد

  عبد ملا ُكنت أََمة فأما وأنا حرة فال أرضى فيكون ذلك هلا. يتزوجين
z���z���z���z���z���z���z���z���22x���9����a�*O�Xg�!(Aא�Xe�3ذא�EKx���9����a�*O�Xg�!(Aא�Xe�3ذא�EKx���9����a�*O�Xg�!(Aא�Xe�3ذא�EKx���9����a�*O�Xg�!(Aא�Xe�3ذא�EKx���9����a�*O�Xg�!(Aא�Xe�3ذא�EKx���9����a�*O�Xg�!(Aא�Xe�3ذא�EKx���9����a�*O�Xg�!(Aא�Xe�3ذא�EKx���9����a�*O�Xg�!(Aא�Xe�3ذא�EK������

رضـــي اهللا -لقــول عائشــة  ؛)5(وال خيــار هلــا حتـــت احلــر خالفــا أليب حنيفـــة
وكانـت حتـت عبـد ولـو كـان زوجهـا حـراً بريـرة،  -�-رسـول اهللاخـري  :-عنها

)6(مـــا خريهـــا
ومثـــل هـــذا ال يكـــون إال توقيفـــاَ، وألن ذلـــك معـــىن ال يثبـــت هلـــا  

وقــع العقـد مطلقـاً مل يثبـت هلــا إذا طـرأ عليـه، أصــله إذا  اخليـار عنـد ابتدائـه إذا
يكـــن اخليـــار كـــذلك إذا طـــرأ القطـــع عليـــه، وألن  تزوجتـــه أقطـــع اليـــدين ملـــا مل

  خبالف العبد. زائدة على حرمتهحرمتها ليست ب
z���z���z���z���z���z���z���z���22xق|k�9��o�3�7ن�אKxق|k�9��o�3�7ن�אKxق|k�9��o�3�7ن�אKxق|k�9��o�3�7ن�אKxق|k�9��o�3�7ن�אKxق|k�9��o�3�7ن�אKxق|k�9��o�3�7ن�אKxق|k�9��o�3�7ن�אK������

ألنه ليس بغالب إذ املقام على النكـاح جـائز مـع  ؛واختيارها نفسها طالق
ألنــه خيــار يف زوال العصــمة كــاخللع ولــو كانــت الرجعــة  ؛وتكــون بائنــاً  عتقهــا

                                                           

  ) وھي سقطت من (م)، ومن (ر). 1(

 ).275)، الكافى: (ص: 204)، الرسالة: (ص: 2/103انظر: التفريع: ( )2(

عاش��ت إل��ى خQف��ة يزي��د اب��ن  ، ص��حابية مش��ھورة،-رض��ي هللا عنھم��ا–: م��وmة أم الم��ؤمنين عائش��ة بري��رة )3(
 ).12/157)، اzصابة: (744معاوية (انظر: تقريب التھذيب، (ص: 

)، ومس�لم ف�ي العت�ق، ب�اب: فض�يلة أن ال�وmء 6/124أخرجه البخاري في النكاح، باب: الحرة تح�ت العب�د: ( )4(
 ).2/1142لمن أعتق: (

 ).3/24انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )5(

 تخريج الحديث قريباً. سبق )6(
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ألن البينونـة اخليار شيئاً ولو أعتق العبد مل يكن له سـبيل عليهـا،  ثابتة مل يفد
ألن ذلـك  ؛)1(وإن أمكنته أن يطأها أو يقبلها بطـل خيارهـا حلت قبل عتقه،

إال أن يكون أكرهها فال يبطل اخليار، وهذا إذا أمكنتـه  داللة على رضاها به
إن أمكنتــه مــن وطئهــا مــن قبــل أن تعلــم بعتقهــا فــال  عاملــة بأــا أعتقــت، فأمــا

ا بالثبوت معـه، وإمنـا يـدل علـى على رضاه ألن ذلك ال يدل ؛يسقط خيارها
 -�-كان قبل الدخول أو بعده، ألنـه  ذلك إذا كان بعد علمها به، وسواء
ها ومل يفرق، وألنه علله مبلكها واعتباراً ببعد الدخول.)2(ببضعها خري ،  

 ويف تطليقهـــا نفســـها زيـــادة علـــى الواحـــدة روايتـــان: فوجـــه قولـــه: إن هلـــا أن

أن  )4(ثالثــاً أــا ملكــت مــا كــان للــزوج ميلــك مــن أمرهــا، فكــان هلــا )3(تطلــق
كان له أن يوقعه، ووجه قوله: إنه ليس هلا أكثر مـن الواحـدة هـو أن  توقع ما
  زوال العصمة، فإذا حصل بالواحدة فال فائدة يف الزيادة عليها. الغرض

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ).276-275)، الكافى: (ص: 204سالة: (ص: )، الر104-1/103انظر: التفريع: ( )1(

 لبعضھا. ) في (ق):2(

 ) في (ق): له.3(

 ) في (م): لھا ذلك.4(
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50o�7א�W��50o�7א�W��50o�7א�W��50o�7א�W��50o�7א�W��50o�7א�W��50o�7א�W��50o�7א�W����������

��m�m�m�m½���¼��»��º��¹��¸½���¼��»��º��¹��¸½���¼��»��º��¹��¸½���¼��»��º��¹��¸llll تعاىل:قوله ، واألصل فيه )2(جائز)1(اخللع
، وحــــــــديث )4(��m�m�m�m��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��x��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��x��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��x��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��xllllوقولــــــــه:، )3(

  -�- إىل النـــيب )6(ملــا شـــكت زوجهــا ثابــت بــن قــيس )5(حبيبــة بنــت ســهل
: "أتـــردين عليـــه حديقتـــه"  -�-رســـول اهللافقالـــت: ال أنـــا وال ثابـــت، فقـــال 

 زوجهـا تكـره قـد املرأة وألن ؛)7(قالت: نعم، فأخذها منها وجلست يف أهلها
 إال يلزمـــه ال ذلـــك ألن ؛بالفرقـــة مطالبتـــه مـــن ميكنهـــا وال حبقوقهـــا قيامـــه مـــع

  .ذلك على عوضاً  له تبذل أن فجاز برضاه،
z���z���z���z���z���z���z���z���11x/e���e4�50و�oאق��7א
�������7Kא�d��د�Q0��bא��
אق��7א4�50oو��7Kx/e���eא�d��د�Q0��bא��
אق��7א4�50oو��7Kx/e���eא�d��د�Q0��bא��
אق��7א4�50oو��7Kx/e���eא�d��د�Q0��bא��
אق��7א4�50oو��7Kx/e���eא�d��د�Q0��bא��
אق��7א4�50oو��7Kx/e���eא�d��د�Q0��bא��
אق��7א4�50oو��7Kx/e���eא�d��د�Q0��bא��
אق��7א4�50oو��7Kx/e���eא�d��د�Q0��bא��

 وجيــوز أن خيالعهـــا علـــى الصــداق وأقـــل وأكثـــر، خالفــاً ملـــن ذهـــب إىل منـــع

، فعم، وألنه )9(���m�m�m�m½���¼��»��º��¹��¸½���¼��»��º��¹��¸½���¼��»��º��¹��¸½���¼��»��º��¹��¸llllلقوله تعاىل: ؛)8(عليهالزيادة 

                                                           

: ق��ال اب��ن ف��ارس ھ��و مزايل��ة الش��يء ال��ذي ك��ان يش��تمل ب��ه أو علي��ه (معج��م مق��اييس اللغ��ة: الخل��ع ف��ي اللغ��ة )1(
وف��ي اmص��طQح ھ��و: عق��د معاوض��ة عل��ى البض��ع تمل��ك الم��رأة نفس��ھا، ويمل��ك ب��ه ال��زوج الع��وض )، 2/209

 ).180(حدود ابن عرفة ص: 

)، الك��افى: 202)، الرس��الة: (ص: 83-2/81)، التفري��ع: (2/231ف��ي جمل��ة أحك��ام الخل��ع انظ��ر: المدون��ة: ( )2(
 ).276(ص: 

 .229سورة البقرة، ا.ية: ) 3(

 .4ا.ية: سورة النساء، ) 4(

بنت ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة اuنصارية، ص�حابية، اختلع�ت م�ن ثاب�ت ب�ن ق�يس  حبيبة بنت سھل:) 5(
 ).745فتزوجھا أبي بن كعب بعده (تقريب التھذيب، ص: 

 -�-ب�ن ش�ماس اuنص�اري، خزرج�ي، خطي�ب اuنص�ار م�ن كب�ار الص�حابة، بش�ره النب�ي  ثابت ب�ن ق�يس: )6(
 ).133(تقريب التھذيب، ص:  بالجنة واستشھد

 )،6/170أخرجه البخاري في الطQق، باب: الخلع وكيف الطQق فيه: ( )7(

 ).7/53قال عطاء وطاوس والزھري وعمرو بن شعيب: m يأخذ أكثر مما أعطاھا (المغنى:  )8(

 .229سورة البقرة، ا.ية: ) 9(
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عــوض مبــذول يف اخللــع جيــوز أن يكــون مثلــه عوضــاً يف غــري اخللــع، فجــاز أن 
   يكون عوضاً يف اخللع أصله مقدار الصداق.

z���z���z���z���z���z���z���z���22KKKKKKKK��������x9א*�Vم�א
�������7;[!�א�50o)�5א�*���و�
م�א�V*א�7x9;[!�א�50o)�5א�*���و�
م�א�V*א�7x9;[!�א�50o)�5א�*���و�
م�א�V*א�7x9;[!�א�50o)�5א�*���و�
م�א�V*א�7x9;[!�א�50o)�5א�*���و�
م�א�V*א�7x9;[!�א�50o)�5א�*���و�
م�א�V*א�7x9;[!�א�50o)�5א�*���و�
م�א�V*א�7x9;[!�א�50o)�5א�*���و�
¸���m�m�m�m��¹��¸��¹��¸��¹��¸��¹ لقولـه تعــاىل:، )1(ويصـح مـع الرضـا وعـدم اإلضـرار خالفـاً لقـوم

½���¼��»��º½���¼��»��º½���¼��»��º½���¼��»��ºllll�)2 ( ــا معاوضــة جتـــوز حــال اخلصــومة فجـــازتفعــم، وأل
  مع الرتاضى كالبيع واإلجارة. 

z���z���z���z���z���z���z���z���33xوجdא����-�K(�9א*�Vذא��3ن�אE�Kxوجdא����-�K(�9א*�Vذא��3ن�אE�Kxوجdא����-�K(�9א*�Vذא��3ن�אE�Kxوجdא����-�K(�9א*�Vذא��3ن�אE�Kxوجdא����-�K(�9א*�Vذא��3ن�אE�Kxوجdא����-�K(�9א*�Vذא��3ن�אE�Kxوجdא����-�K(�9א*�Vذא��3ن�אE�Kxوجdא����-�K(�9א*�Vذא��3ن�אE�K��������
 خالفــــاً  )3(وإن كــــان اإلضــــرار مــــن قبلــــه نفــــذ الطــــالق ورد مــــا أخــــد منهــــا

الطـالق فألنـه قـد ألزمـه نفسـه ،يف قوله: إنه ال يرد شيئاً، أما نفوذ )4(للشافعي
 فال سبيل إىل رفعه، وأمـا وجـوب رد مـا أخـذه فألنـه كـان مسـتحقاً عليـه إزالـة

  وما ألزم اإلنسان إزالته بغري عوض مل جيز له أخذ العوض عليه. )5(األضرار
z���z���z���z���z���z���z���z���44�xق|k�50o�3�7ن�א�K�xق|k�50o�3�7ن�א�K�xق|k�50o�3�7ن�א�K�xق|k�50o�3�7ن�א�K�xق|k�50o�3�7ن�א�K�xق|k�50o�3�7ن�א�K�xق|k�50o�3�7ن�א�K�xق|k�50o�3�7ن�א�K��������

خلــع بــني  �ألنــه ملــا  ؛)7(خالفــاً للشــافعي )6(واخللــع طــالق ولــيس بفســخ
وثابـــت بـــن قـــيس فقـــال هلـــا: "اعتـــدي" مث التفـــت إليـــه فقـــال لـــه: "هـــي  حبيبـــة
 )9(نص، وألن كـل فرقـة جيـوز الثبـوت علـى النكـاح مـع احلـال ، وهذا)8(واحد"

طــالق ال فســـخ اعتبـــاراً بفرقـــة العنــني واملـــوىل عكســـه الرضـــاع  املوجبــة هلـــا فإنـــه

                                                           

) أنه m يج�وز الخل�ع إm عن�د اzض�رار 7/54المغنى:  ) في رواية للحنابلة وھو قول ابن المنذر وداود (انظر:1(
 بھا وعدم الرضا.

 .4سورة النساء، ا.ية: ) 2(

 في (م): ما أخذه. )3(

 ). 187). مختصر المزني: (ص: 197-5/196) انظر: اuم: (4(

 في (م): الضرر. )5(

 ).276، الكافى: (ص: )202)، الرسالة: (ص: 2/81انظر: التفريع: ( )6(

 )، وھو أحد قولي الشافعي.187). مختصر المزني: (ص: 199-5/198ظر: اuم: () ان7(

 سبق تخريج ھذا الحديث قريباً. )8(

 في (ق): الحQل. )9(
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والــذي ميلكــه الطــالق دون الــزوج أخــذ العــوض علــى مــا ميلكــه  وامللــك، وألن
  قد فسخت النكاح مل ينفسخ إذا مل يرد الطالق. الفسخ ألنه لو قال:

z���z���z���z���z���z���z���z���55�x50o�7א�!+P*�56א�(�K�x50o�7א�!+P*�56א�(�K�x50o�7א�!+P*�56א�(�K�x50o�7א�!+P*�56א�(�K�x50o�7א�!+P*�56א�(�K�x50o�7א�!+P*�56א�(�K�x50o�7א�!+P*�56א�(�K�x50o�7א�!+P*�56א�(�K��������
إلزالة  ؛ ألن املرأة إمنا تبذل العوض)2(خالفاً أليب ثور )1(وال رجعة يف اخللع

يف  إثبات الرجعـة الضرر عنها، ويف ثبوت الرجعة عليها تبقية الضرر، وألن يف
  إليه. اخللع مجعاً للزوج بني العوض واملعوض، وذلك ال سبيل

z���z���z���z���z���z���z���z���66x!+P*�50)�5א@?אط�א�oא�Kx!+P*�50)�5א@?אط�א�oא�Kx!+P*�50)�5א@?אط�א�oא�Kx!+P*�50)�5א@?אط�א�oא�Kx!+P*�50)�5א@?אط�א�oא�Kx!+P*�50)�5א@?אط�א�oא�Kx!+P*�50)�5א@?אط�א�oא�Kx!+P*�50)�5א@?אط�א�oא�K��������
 : إحـــدامها ثبوـــا)3(فـــإن بـــذلت لـــه العـــوض وشـــرط الرجعـــة ففيهـــا روايتـــان

واألخــرى ســقوطها، فوجــه ثبوــا أن العــوض يكــون يف مقابلــة مــا يســقط مــن 
جابته إىل ذلك دل على أا علـى الطالق دون زوال العصمة؛ ألا ملا أ عدد
عاوضــته، ووجــه نفيهــا أنــه طــالق بعــوض فوجــب أن تنتفــى معــه الرجعــة  هــذا

طلق، وألنه شرط يف العقد ما مينع املقصود منـه، فلـم يثبـت كمـا لـو  أصله إذا
)4(شرطت

  يف النكاح أن ال يطأ. 
z���z���z���z���z���z���z���z���77x!+0&�,א�b

م�.�ق�)��94د�/�)�Kא�Y|ق���7��Kx!+0&�,א�b

م�.�ق�)��94د�/�)�Kא�Y|ق���7��Kx!+0&�,א�b

م�.�ق�)��94د�/�)�Kא�Y|ق���7��Kx!+0&�,א�b

م�.�ق�)��94د�/�)�Kא�Y|ق���7��Kx!+0&�,א�b

م�.�ق�)��94د�/�)�Kא�Y|ق���7��Kx!+0&�,א�b

م�.�ق�)��94د�/�)�Kא�Y|ق���7��Kx!+0&�,א�b

م�.�ق�)��94د�/�)�Kא�Y|ق���7��Kx!+0&�,א�b

م�.�ق�)��94د�/�)�Kא�Y|ق���7��K����

؛ ألــا فرقــة ال رجعــة )5(مــا أردفهــا يف العــدة خالفــاً أليب حنيفــة وال يلحقهــا
كــالثالث أو قبــل الــدخول، وألن كــل مــن يطلــق بــاللفظ العــام للنســاء مل  فيهــا

  التعيني أصله بعد العدة. يطلق مع
��������
��������

                                                           

 ).276)، الكافى: (ص: 202)، الرسالة: (ص: 2/83)، التفريع: (2/232انظر: المدونة: ( )1(

 ).277)، الكافى: (ص: 2/83انظر: التفريع: ( )2(

 ).277)، الكافى: (ص: 2/83انظر: التفريع: ( )3(

 في (ق): شرط. )4(

 ).3/21) شرح فتح القدير (5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���88�xb
���������8�Se�Kא,�&0+!��7א�+
�8�Se�K�xbא,�&0+!��7א�+
�8�Se�K�xbא,�&0+!��7א�+
�8�Se�K�xbא,�&0+!��7א�+
�8�Se�K�xbא,�&0+!��7א�+
�8�Se�K�xbא,�&0+!��7א�+
�8�Se�K�xbא,�&0+!��7א�+
�8�Se�K�xbא,�&0+!��7א�+
 ألنـه نكـاحوله أن ينكحها يف العدة برضاها؛ ألن املاء له واعتربنا رضاها؛ 

  وليس برجعة.
z���z���z���z���z���z���z���z���99x!+0&�,א�!�qe�7�Kx!+0&�,א�!�qe�7�Kx!+0&�,א�!�qe�7�Kx!+0&�,א�!�qe�7�Kx!+0&�,א�!�qe�7�Kx!+0&�,א�!�qe�7�Kx!+0&�,א�!�qe�7�Kx!+0&�,א�!�qe�7�K��������

ال نفقـــة للمختلعـــة ألن طالقهـــا بــــائن كاملبتوتـــة، وإن كانـــت حـــامالً لزمتــــه 
  ؛ ألا كاملبتوتة احلامل.)1(للحمل النفقة
z���z���z���z���z���z���z���z���1010�x*�d64و���*y�Q0��!+���,א�K�x*�d64و���*y�Q0��!+���,א�K�x*�d64و���*y�Q0��!+���,א�K�x*�d64و���*y�Q0��!+���,א�K�x*�d64و���*y�Q0��!+���,א�K�x*�d64و���*y�Q0��!+���,א�K�x*�d64و���*y�Q0��!+���,א�K�x*�d64و���*y�Q0��!+���,א�K��������

إذا خــالع عــن مخــر أو خنزيــر أو مــا ال يصــح للمســلم متلكــه وقــع الطــالق 
؛ ألنه طالق أوقعـه علـى )3(خالفاً أليب حنيفة يف قوله: إنه يقع رجعياً  )2(اً بائن

  فكان بائناً كما لو صح العوض. وجه اخللع

z���z���z���z���z���z���z���z���1111x/��E�L�Fذא��a����Q�9��4�Z0ن��+&�ض�����E�L�Fذא��a����Q�9��4�Z0ن��+&�ض��/�P9�a�/e4�7�Kxع���0����E�L�Fذא��a����Q�9��4�Z0ن��+&�ض��/�P9�a�/e4�7�Kxع���0����E�L�Fذא��a����Q�9��4�Z0ن��+&�ض��/�P9�a�/e4�7�Kxع���0����E�L�Fذא��a����Q�9��4�Z0ن��+&�ض��/�P9�a�/e4�7�Kxع���0����E�L�Fذא��a����Q�9��4�Z0ن��+&�ض��/�P9�a�/e4�7�Kxع���0����E�L�Fذא��a����Q�9��4�Z0ن��+&�ض��/�P9�a�/e4�7�Kxع���0����E�L�Fذא��a����Q�9��4�Z0ن��+&�ض��/�P9�a�/e4�7�Kxع���0������������P9�a�/e4�7�Kع���0
 وال يكـــون الرجـــوع بشـــيء خالفـــاً للشـــافعي يف قولـــه: يســـتحق عليهـــا مهـــر

ملــا رضــي بــأن يعتــاض مــا ال يصــح أن يكــون عوضــاً يف حقهــا ؛ ألنــه )4(املثــل
راضــــياً بســــقوط العــــوض، فلــــم جيــــب لــــه بــــدل، وألنــــه معــــىن يصــــح أن  يكــــون
يفـوت بـنفس وقوعـه ال ميكـن الفسـخ بـه، فـإذا وقـع مبـا  )6(عوض بغري )5(يوقع

  بدل أصله العتق.  )7(بدالً مل يستحق أن يكون ملوقعه به ال يصح أن يكون
��������
��������

                                                           

 ) 298)،  الكافى: ( ص: 1/83)، التفريع: (2/232انظر: المدونة: ( )1(

 ).277)، الكافى: (ص: 2/236انظر: المدونة: ( )2(

 ).1/201الفقھاء: (تحفة و )،3/65انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )3(

 ).152)، اzقناع: ص:( 190انظر: مختصر المزني: (ص:  )4(

 في (م): أنه يقع. )5(

 في (م): دليل، وفي (ر): بدل. )6(

 أن يكون لموقعه به: سقطت ھذه العبارة من (م) ومن  (ر). )7(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1212�7K�7K�7K�7K�7K�7K�7K�7Kx!v�*,�50א�x!v�*,�50א�x!v�*,�50א�x!v�*,�50א�x!v�*,�50א�x!v�*,�50א�x!v�*,�50א�x!v�*,�50א���������
 خلـع املريضـة جـائز إذا كـان خلـع مثلهــا واختلـف فيـه، فقيـل: بقـدر مــرياث

 ، فوجــه األول أن مــا زاد)1(الــزوج، وقيــل: بالثلــث، وإن زاد علــى قــدر املــرياث

الثـاين  لـبعض الورثـة مبـال دون غـريه فلـم جيـز، ووجـه )2(على قدر املـرياث إقـرار
   .)3(الصحة اخللع عليه كحالأن املريض مالك لثلث ما له، فجاز هلا 

z���z���z���z���z���z���z���z���1313x!v�*,אق�א,����50��7א
��7
م�א�&���9;�Kx!v�*,אق�א,����50��7א
��7
م�א�&���9;�Kx!v�*,אق�א,����50��7א
��7
م�א�&���9;�Kx!v�*,אق�א,����50��7א
��7
م�א�&���9;�Kx!v�*,אق�א,����50��7א
��7
م�א�&���9;�Kx!v�*,אق�א,����50��7א
��7
م�א�&���9;�Kx!v�*,אق�א,����50��7א
��7
م�א�&���9;�Kx!v�*,אق�א,����50��7א
��7
م�א�&���9;�K��������
؛ ألنـــــه لـــــيس يف )4(وال اعتبـــــار بصـــــداق املثـــــل يف ذلـــــك خالفـــــاً للشـــــافعي

  يقوم به وصداق املثل ال يعترب إال يف هذا. مقابلته ما
z���z���z���z���z���z���z���z���1414x9*�א��Q0��50oאKx9*�א��Q0��50oאKx9*�א��Q0��50oאKx9*�א��Q0��50oאKx9*�א��Q0��50oאKx9*�א��Q0��50oאKx9*�א��Q0��50oאKx9*�א��Q0��50oאK��������

 والشـارد، فـإن سـلم أخـذه وإال فـالجيوز اخللع علـى الغـرر واهـول كـاآلبق 

، خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي يف )5(شــيء لــه والطــالق نافــذ علــى كــل حــال
فعم، وألنـه ) 7(���m�m�m�m½���¼��»��º��¹��¸½���¼��»��º��¹��¸½���¼��»��º��¹��¸½���¼��»��º��¹��¸llll؛ لقوله تعاىل:)6(ذلك منعهما

يصـــــح أن ميلـــــك باهلبـــــة والوصـــــية، فجـــــاز أن يكـــــون بـــــدًال يف اخللـــــع كســـــائر 
   األعيان.

z���z���z���z���z���z���z���z���1515ع����E�
�50�����UضEKxذא�-�
�E���ع�EKذא�-�
�E���ع�EKذא�-�
�E���ع�EKذא�-�
�E���ع�EKذא�-�
�E���ع�EKذא�-�
�E���ع�EKذא�-�
�E���ع�EKذא�-�oאxض���U���50oאxض���U���50oאxض���U���50oאxض���U���50oאxض���U���50oאxض���U���50oאxض���U���50oא��������
إذا قصــد إيقــاع اخللــع بغــري عــوض كــان خلعــاً عنــد مالــك، وقــال أشــهب: 

، فوجـه قــول مالـك: إنــه طـالق قصــد أن يكـون خلعــاً، )8(طالقـاً رجعيــاً  يكـون
قصـــده كالـــذي معـــه عـــوض، وألن عـــدم حصـــول العـــوض يف  فكـــان علـــى مـــا

                                                           

 .) 278)، الكافى (ص: 2/241انظر: المدونة: ( )1(

 ) في (م): إفراد.2(

 (ق): الصحيح.) في 3(

 ).152)، اzقناع: (ص: 189) انظر: مختصر المزني: (ص: 4(

 ).177)،  الكافى: (ص: 2/82)، التفريع: (2/232) انظر: المدونة: (5(

 ).189)، مختصر المزني: (ص: 66-3/65) انظر: مختصر القدوري: (6(

 .229سورة البقرة، ا.ية: ) 7(

  ). 276: )، الكافى: (ص2/83) انظر: التفريع: (8(
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أو الطــــالق عــــن لزومــــه علــــى قصــــد موقعــــه إذا عــــاوض خبمــــر  اخللــــع ال خيــــرج
أشـهب أن معـىن اخللـع بـدل عـوض علـى الطـالق، فـإذا مل  خبنزير، ووجـه قـول

  معناه، وألنه طالق بغري عوض كاملبتدأ. يقع عوض خرج عن
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c2S.�7א�W��c2S.�7א�W��c2S.�7א�W��c2S.�7א�W��c2S.�7א�W��c2S.�7א�W��c2S.�7א�W��c2S.�7א�W����������

مــا بــني الــزوجني وظهــر الشــقاق فــإذا علــم اإلضــرار مــن أحــدمها  )1(إذا قــبح
ذلـك بعـث احلـاكم حكمـني: أحـدمها مـن أهـل الـزوج بإزالته، فإن أشكل  أمر

أهــل املــرأة عــدلني فقيهـني فينظــران بينهمــا وجيتهــدان يف اإلصــالح  واآلخـر مــن
مل يقدرا عليه ورأيا الصالح يف الفرقة فرقا بينهمـا، فـإن رأيـا أن  إن متكنا، فإن

مـــن ماهلـــا ليكـــون خلعـــاً فعـــًال، وكـــان ذلـــك هلمـــا علـــى طريـــق  يأخـــذا لـــه شـــيئاً 
قاضــى البلــد أو خالفــه، وإن مل يكــن يف  )2(احلكــم كــم دون التوكيــل وافــقاحل

  .)3(يكونا أجنبيني لذلك جاز أن ؛أهلها من يهتدي
z���z���z���z���z���z���z���z���11xc2S.و��!�א*F(�7Kxc2S.و��!�א*F(�7Kxc2S.و��!�א*F(�7Kxc2S.و��!�א*F(�7Kxc2S.و��!�א*F(�7Kxc2S.و��!�א*F(�7Kxc2S.و��!�א*F(�7Kxc2S.و��!�א*F(�7K��������

��m�m�m�m��r��q���p��o��n��r��q���p��o��n��r��q���p��o��n��r��q���p��o��nواألصـــــــل يف احلكمـــــــني قولـــــــه تعـــــــاىل:
x��w��v��u��t��sx��w��v��u��t��sx��w��v��u��t��sx��w��v��u��t��sllll)4(  اآليــة، وبعــث عثمــان بــن عفــان ابــن

وامرأتـه فاطمـة بنـت  )5(قصـة عقيـل بـن أيب طالـب عباس ومعاوية حكمـني يف
للحكمــني أتــدريان مــا عليكمــا؟ عليكمــا إن  -�-وقــال علــّى  )6(بــن ربيعــة

  .)8(مجعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما )7(رأيتما أن جتمعا

                                                           

 يعنى إذا ساء، وقد استعمل المصنف ھذه العبارة في كتابه التلقين. )1(

 ).م( من سقطت: حكم) 2(

 ).278)، الكافى: (ص: 2/87)، التفريع: (2/294انظر: المدونة: ( )3(

 .35) سورة النساء، ا.ية: 4(

: الھاش�مي، أخ�و عل�ّى وجعف�ر وك�ان اuس�ن، ص�حابي، ع�الم بالنس�ب، م�ات س�نة س�تين، عقيل بن أبي طالب) 5(
 ).396(تقريب التھذيب، ص: وقيل: بعدھا 

: بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية، أخت ھند أم معاوي�ة، روت عنھ�ا أم محم�د ب�ن عج�Qن فاطمة بنت عتبة) 6(
 ).8/163(اzصابة في تمييز الصحابة: 

 ت من (ق).أن تجمعا: سقط )7(

 ).3/204) (تلخيص الحبير: 6/512أخرجه عبد الرزاق: ( )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���22x�2�6���^�*q&א��c2S]0��Kx�2�6���^�*q&א��c2S]0��Kx�2�6���^�*q&א��c2S]0��Kx�2�6���^�*q&א��c2S]0��Kx�2�6���^�*q&א��c2S]0��Kx�2�6���^�*q&א��c2S]0��Kx�2�6���^�*q&א��c2S]0��Kx�2�6���^�*q&א��c2S]0��K��������
 التوكيل بـل علـى وجـهوإمنا قلنا: إما إن رأيا أن يفرقا فرقا فرقاً على طريق 

�mmmm��n��n��n��n؛ لقولــــه تعــــاىل:)1(احلكــــم خالفــــاً أليب حنيفــــة وأحــــد قــــويل الشــــافعي
x��w��v��u��t��s��r��q���p��ox��w��v��u��t��s��r��q���p��ox��w��v��u��t��s��r��q���p��ox��w��v��u��t��s��r��q���p��ollll)2( وذلــــك ،

خطـــاب لألئمـــة واحلكـــام دون الـــزوجني، وألنـــه تعـــاىل مسامهـــا حكمـــني وذلـــك 
للحكمـــــني:  -�-ولقـــــول علـــــّى  ؛يفيــــد تعلـــــق احلكـــــم بينهمـــــا دون الوكالــــة

عليكمــــا؟ إن رأيتمــــا أن تصــــلحا أصــــلحتما وإن رأيتمــــا أن تفرقــــا أتــــدريان مــــا 
، ومل يشـــرتط رضـــا الـــزوجني، وألن للحـــاكم مـــدخًال يف إيقـــاع الفرقـــة )3(فرقتمـــا

بني الزوجني إلزالة الضرر كاإليالء، واإلعسار بالنفقة واملهر وغري ذلك، وإمنا 
ول إىل اإلصـــــالح موكـــــ ألن ؛هلمـــــا أن يأخـــــذا لـــــه شـــــيئاً مـــــن ماهلـــــا )4(أجزنـــــا

يف قصــة حبيبــة  قــد فعــل ذلــك �اجتهادمهــا، فقــد يريــان احلــظ يف ذلــك ألنــه 
  التحكيم. ، وإن مل يكن ذلك على وجه)5(بنت سهل مع ثابت ابن قيس

z���z���z���z���z���z���z���z���33x��Aא�K(�c2S.�3�7ن�א�Kx��Aא�K(�c2S.�3�7ن�א�Kx��Aא�K(�c2S.�3�7ن�א�Kx��Aא�K(�c2S.�3�7ن�א�Kx��Aא�K(�c2S.�3�7ن�א�Kx��Aא�K(�c2S.�3�7ن�א�Kx��Aא�K(�c2S.�3�7ن�א�Kx��Aא�K(�c2S.�3�7ن�א�K��������
وألن األهـــل  ؛)6(وإمنـــا اســـتحببنا أن يكونـــا مـــن أهلهمـــا للـــنص علـــى ذلـــك

إىل إصالحها، فكانا أوىل من األجانب، بالقصة وأعرف بطيها وأهدى  أخرب
األهلية تبعث على املبالغة يف النصيحة للتناهي يف اإلشفاق، وإمنـا قلنـا:  وألن
جيوز أن يكونا أجنبيني إن مل يكن يف األهل من يقـوم بـذلك ألن الغـرض  إنه
 ذكرنــاه وكومــا مــن األهــل أجنــز للقصــة وأبلــغ يف إصــالحها، ال أّن ذلــك مــا

                                                           

 ).186)، ومختصر المزني (ص: 191) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 1(

 .35) سورة النساء، ا.ية: 2(

 سبق تخريج اuثر قريباً.) 3(

 ) في (م): اخترنا.4(

 سبق تخريج ھذا الحديث. )5(

 ا.ية. من أھله وحكما من أھلھا)حكما (�كما جاء في قوله تعالى: )6(
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 يس يف األصــــول حكــــم شــــرط يف متوليــــه أن يكــــون مــــن أهــــلشــــرط ألنّــــه لــــ

  املتحاكمني.

z���z���z���z���z���z���z���z���44x

م�א@?אط�)�א��!���49א.��49�c2S-����א��0�Kx

م�א@?אط�)�א��!���49א.��49�c2S-����א��0�Kx

م�א@?אط�)�א��!���49א.��49�c2S-����א��0�Kx

م�א@?אط�)�א��!���49א.��49�c2S-����א��0�Kx

م�א@?אط�)�א��!���49א.��49�c2S-����א��0�Kx

م�א@?אط�)�א��!���49א.��49�c2S-����א��0�Kx

م�א@?אط�)�א��!���49א.��49�c2S-����א��0�Kx

م�א@?אط�)�א��!���49א.��49�c2S-����א��0�K��������
 وإمنا قلنا: ال فرق بني أن يوافق رأي قاضى البلـد أو خيالفـه؛ ألن االجتهـاد

مطلــق هلمــا واألمــر بفعــل مــا يريــان الصــالح فيــه متوجــه إليهمــا، ومهــا ممنوعــان 
يــد غريمهــا، فقــد يوافــق رأيهمــا مــذهب قاضــي الــبالد، وقــد خيالفــه فلــم تقل مــن

 اعتبار. يكن بذلك
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��-|k�b4*,א�z�0{�7�W����-|k�b4*,א�z�0{�7�W����-|k�b4*,א�z�0{�7�W����-|k�b4*,א�z�0{�7�W����-|k�b4*,א�z�0{�7�W����-|k�b4*,א�z�0{�7�W����-|k�b4*,א�z�0{�7�W����-|k�b4*,א�z�0{�7�W����������

ألنـــه قـــد وكلهـــا بـــذلك والتوكيـــل يف  ؛إذا ملـــك الرجـــل امرأتـــه طالقهـــا جـــاز
جائز، ولفظه أن يقول: قـد ملكتـك أمـرك أو طالقـك أو أمـرك بيـدك  الطالق
األلفــــاظ، مث ال خيلــــو أن جتيــــب يف الــــس أو متســــك فــــال  أشــــبه هــــذهأو مــــا 

  : )1(أمكنت من اجلواب حىت افرتقا ففيهما روايتان جتيب، فإن مل جتب وقد
إحــــدامها بطــــالن متليكهــــا، واألخــــرى ثبوتــــه وإنــــه ال يقطعــــه إال إيقافهــــا أو 

يقتضـــى قبـــوًال، فـــإذا مل  )2(إيـــاه مـــن نفســـها، فوجـــه األوىل أنـــه إجيـــاب متكينهـــا
يف احلال بطـل كلفـظ اإلجيـاب يف البيـع والنكـاح، ووجـه الثانيـة  حيصل اجلواب
  ألنه جعل طالقها بيدها. ؛األمة حتت العبد اعتباره بإعتاق

z���z���z���z���z���z���z���z���11�x����P*א��z�0{�Q0��b4*,א�!��PEK�x����P*א��z�0{�Q0��b4*,א�!��PEK�x����P*א��z�0{�Q0��b4*,א�!��PEK�x����P*א��z�0{�Q0��b4*,א�!��PEK�x����P*א��z�0{�Q0��b4*,א�!��PEK�x����P*א��z�0{�Q0��b4*,א�!��PEK�x����P*א��z�0{�Q0��b4*,א�!��PEK�x����P*א��z�0{�Q0��b4*,א�!��PEK��������
وإن أجابـــت مل خيـــل أن يكـــون صـــرحياً بقبـــول أو رد أو مبهمـــاً، فـــإن كـــان 

  يضرها إن قامت من الس ومل تفسره وأخذت بتفسريه فيما بعد.. مبهماً مل
 ألن اجلــواب قــد حصــل منهــا، وإن كــان جممــالً فلــم جيعــل ؛وإمنــا قلنــا ذلــك

  من قبول أو رد.. )3(كعدمه، وإن كان مفسراً عمل على ما يوجب
 ألنه قد جعل هلا أن متلك فصار ذلك حقـاً هلـا، فكـان هلـا ؛وإمنا قلنا ذلك

  استيفاؤه أو إسقاطه..

                                                           

 ).274-273)، الكافى: ص: (80-2/87)  وما بعدھا، التفريع: (2/269انظر: المدونة: ( )1(

 في (م): جواب. )2(

 في (م): عمل ما يوجبه. )3(
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ــول أن تقــول: قــد قبلــت طالقــي أو قبلــت نفســي أو طلقــت  فألفــاظ القب
أشبه ذلك، فهذا كلـه صـريح يف القضـاء بـالطالق مث ينظـر، فـإن   نفسي أو ما

مــا حيتمــل  كــان يف هــذه األلفــاظ الــيت تقضــى ــا مــا ال حيتمــل إال الــثالث أو
فله مناكرا إن ادعى أنه مل يرد بالتمليـك إال واحـدة، وإمنـا  الثالث وما دوا

شــروط وهــي: أن يــزعم أنــه نــوى ذلــك عنــد التمليــك،  يكــون لــه ذلــك بثالثــة
طائعاً من غري شرط، وأن يناكر يف احلال فمـىت  وأن يكون متليكه إياها ابتداء
  ناكرة وجاز عليه ما قضته.مل تكن له امل اخنرم من هذه الشروط شيء

ألن ظـــاهر متليكـــه  ؛وإمنـــا شـــرطنا أن يكـــون نـــوى مـــا يدعيـــه عنـــد التمليـــك
أنه ملكها مجيع ما بيده، وإذا ادعـى مـا خيـالف ذلـك مل يقبـل منـه إال  يوجب

ألن الطـالق بيـده فـال خيـرج عنـه  ؛يف احلـال، وإمنـا قبلنـا دعـواه أن يكون ذلـك
  حيتمل ما قاله..متليكها  إال ما أقر أنه أراد

وإمنا شـرطنا أن يكـون ذلـك يف احلـال ألن إمسـاكه عنهـا داللـة علـى رضـاه 
خبــــالف ذلــــك لبــــادر باإلنكــــار ومل  قضــــت واعــــرتاف منــــه ألنــــه لــــو كــــان مبــــا

  يتوقف..
 وإمنـــا شـــرطنا أن يكـــون متليكـــه هلـــا طوعـــاً ال عـــن شـــرط أنـــه إذا كـــان شـــرط

عــــدد الطــــالق وبقــــاء فــــالغرض منــــه متليــــك مــــا تــــزول بــــه العصــــمة ال نقصــــان 
ال ُحيصــــل هــــذا، وذلــــك كــــالعوض يف اخللــــع أن املقصــــود منــــه زوال  العصــــمة

مل يستفد بالعوض شيئاً، وإذا كان ابتداء فلم يسـتحق عليـه يف  العصمة، وإال
  نوعاً منه دون غريه.. مقابلته ما يقتضى
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ــرد أن تقــول: قــد قبلــت أمــري أو قبلــت مــا ملكتــين أو رضــيت  وألفــاظ ال
مـــا أشـــبه هـــذا، فهـــذا حيتمـــل األمـــر الـــذي هـــو البقـــاء علـــى الزوجيـــة  أمـــري أو

  .)2()1(الفراق فأي األمرين  فسرت به مرادها قبل منها واألمر الذي هو
z���z���z���z���z���z���z���z���22�x!Pوdא��U�`�7K�x!Pوdא��U�`�7K�x!Pوdא��U�`�7K�x!Pوdא��U�`�7K�x!Pوdא��U�`�7K�x!Pوdא��U�`�7K�x!Pوdא��U�`�7K�x!Pوdא��U�`�7K��������

 والتخيــري علــى ضــربني: ختيــري يف أعــداد الطــالق، وختيــري يف الــنفس، فــاألول

 طلقتني فيكون على ما قاله، والمثل أن يقول: اختاريين أو اختاري طلقة أو 

 يكون هلا اختيار زيادة على مـا جعـل هلـا، والثـاين مثـل أن يقـول: اختـاريين أو

اختــاري نفســك، وذلــك عنــدنا عبــارة عــن اختيــار مــا تنقطــع بــه العصــمة فــال 
يف املــدخول ـا بأقــل مـن ثــالث، فــإن اختـارت كــان ذلـك جلعلــه ذلــك  يكـون

ارت دون الــثالث مل يكــن ذلــك إبطــاالً حلقهــا إيــاه، و إن اختــ إليهــا ومتليكهــا
أصــالً ال مـا اختارتـه وال مــا جعلـه إليهـا، هــذا قـول مالــك،  طـالق )3(ومل يلزمـه

اختــــارت مــــا دون  الــــثالث كــــان ذلــــك اختيــــار منهــــا  وقــــال عبــــد امللــــك: إذا
  .)4(للثالث وتبني منه

هلـا  فوجه قول مالك: أا اختارت ما مل جيعـل إليهـا اختيـاره دون مـا جعـل
فلم تكن بذلك خمتارة ملا جعل هلا اختياره أصله لـو اختـارت شـيئاً خيـالف مـا 

  فيه، فال خالف أن ذلك قطع خليارها. مها
ووجـــه قـــول عبـــد امللـــك: أن اختيـــار التبعـــيض فيمـــا ال يتـــبعض اختيـــاراً لـــه 

فإذا ثبت هذا فإمنا قلنا: إن اخليار يف النفس يقتضـى زوال العصـمة؛  بكماله،
اختيــار البقــاء علــى الزوجيــة أو االنفكــاك عنهــا، ألن لفظــه ينفــي  مــهألن مفهو 

                                                           

 ).275-273)، الكافي: (ص: 89-2/88)، التفريع: (27-2/269) في جملة ھذه اuحكام انظر: المدونة: (1(

 (م): باب.في  )2(

 في (ق): يلزمھا. )3(

 ).273-272)، الكافي: (ص: 2/90)، التفريع: (2/268) انظر: المدونة: (4(
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، فإذا اختارت واحدة أو اثنتني، فلم خترت نفسـها ألـا )1(وبينها االشرتاك بينه
عليهــا ومل ختــرته؛ ألــا قــد ثلمــت عقــد الزوجيــة والتمليــك  قــد أبقــت لــه ســبيالً 

زوال عصــمة وال إليقــاع طــالق جممــل ال يقتضــى  خبــالف ذلــك، ألنــه متليــك
ذكرنــا حكمهــا، وإن كانــت غــري مــدخول  بقائهــا، فــإن كــان مــدخوًال ــا فقــد

الغرض الذي هو زوال العصمة حيصل  ا فقضت بالثالث فله مناكرا، ألن
  بالواحدة خبالف املدخول ا. 

z���z���z���z���z���z���z���z���33KKKKKKKK��������x����E��+P��(د�*��bU�,وא�!S02,אx����E��+P��(د�*��bU�,وא�!S02,אx����E��+P��(د�*��bU�,وא�!S02,אx����E��+P��(د�*��bU�,وא�!S02,אx����E��+P��(د�*��bU�,وא�!S02,אx����E��+P��(د�*��bU�,وא�!S02,אx����E��+P��(د�*��bU�,وא�!S02,אx����E��+P��(د�*��bU�,وא�!S02,א��������
ة ما جعل إلي لكة واملخريت املمها، فهـي علـى مـا كانـت مـن الزوجيـة إذا رد
لقـــول  )3(أنـــه يلزمـــه واحـــدة رجعيـــة )2(وال يلزمـــه شـــيء خالفـــاً ملـــن ذهـــب إىل

نـــ-رضـــي اهللا عنهـــا-عائشـــة  فلـــم يعـــد )4(فاخرتنـــاه -�-رســـول اهللاا : خري ،
ذلـــك طالقـــاً، وألن قولـــه: اختـــاريين أو اختـــاري نفســـك فائدتـــه أن اختيارهـــا 

كان اختيارها نفسها فراقاً كان اختيارها له بقاء لنفسها ضد اختيارهاله، فإذا  
  على الزوجية.

    

                                                           

 ) في (م): uن لفظه ينفي اmشتراك إm بينه وبينھا.1(

  ).م( من سقطت: إلى) 2(

(المغن�ى: وانف�رد بنقل�ه ع�ن أحم�د إس�حق ب�ن منص�ور  -�-روى ذلك عن الحسن كما روى كذلك عن عل�ّى  )3(
7/150.( 

)، ومس�لم ف�ي الط�Qق، ب�اب: بي�ان أن تخيي�ره 6/156أخرجه البخاري في الطQق، ب�اب: م�ن خي�ر نس�اءه: ( )4(
 ).2/1104المرأة m يكون طQقاً: (
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L|�V�7א�W��L|�V�7א�W��L|�V�7א�W��L|�V�7א�W��L|�V�7א�W��L|�V�7א�W��L|�V�7א�W��L|�V�7א�W����������

، واإليـالء الشـرعي )1(اإليالء يف اللغة: احللف، يقال: آىل يـويل إيـالء وإليـة
يلزم باحلنث فيها حكم على ترك وطء زوجته أكثر من  )2(هو: احللف بيمني

، فــإن تــرك الــوطء )3(أربعــة أشــهر حــرة كانــت أو أمــة مســلمة كانــت أو كتابيــة
بغري ميني غري مضار أو ميني ال يلزمه هلا حكماً أو حلف بيمني يلزمـه احلنـث 
فيها حكم، ولكن على ترك وطأ أَمة أو مدة أربعة أشهر، فدوا فليس ذلك 

ء شــرعي، واليمــني يف اإليــالء أن حيلــف بــاهللا أو بصــفة مــن صــفات ذاتــه بــإيال
أو بنذر صالة أو حج أو صوم أو مشي أو صدقة أو عتق بطالن غـري املـويل 
َيُه بـالوطئ وحينـث بـأول اإليـالج ينـوي االرجتـاع  منها، فإن كان رجعياً لزمه َوفـْ

كـن منهـا، فـإذا ابتـدأ ويتم الوطء، وإن كان ثالثاً عند مالـك يلزمـه اإليـالء ومي
  اإليالج نزع وحرمت عليه، فلم حتل له إال بعد زوج.

وعنـــد عبـــد امللـــك ال ميكـــن وتطلـــق عليـــه وال يلزمـــه إيـــالء بيمـــني ال يلحقـــه 
باحلنــث فيــه كقولــه: والنــيب والكعبــة ومــا أشــبه ذلــك ويضــرب للمــويل  )4(ضــرر

منهـا، فـإن أجًال أربعة أشهر للحر، وشهران للعبد مـن يـوم حلـف وميكـن فيـه 
  فاء وإال وقف بعد انقضائها، فإّما فاء وإما طلق: 

فــإن فــاء فهــي امرأتــه وإن أىب فاختــارت فراقــه أمــر بــالفراق، فــإن طلــق وإال 
طلــق عليــه، ولــه الرجعــة إن فــاء يف العــدة ويعتــرب صــحتها بــالوطء، فــإن وطــئ 

                                                           

 ).14/40) انظر: لسان العرب: (1(

 في (ق): اليمين. )2(

يوج�ب خيارھ�ا ف�ي طQق�ه (ح�دود اب�ن وعرف اzيQء ابن عرفة بقوله: حلف زوج عل�ى ت�رك وطء زوجت�ه  )3(
 ).202عرفة ص: 

 في (م): ضرب. )4(
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فيهــــا وإال مل تصــــح وبانــــت منــــه بانقضــــاء العــــدة إال أن يكــــون لــــه عــــذر يف 
تناعـــه، ومـــن تـــرك الـــوطء مضـــاراً. وعـــرف ذلـــك منـــه وطالـــت املـــدة بـــه كـــان ام

يفـرق بينهمـا مـن غـري ضـرب أجـل، وال إيـالء يف  حكمه حكم املـويل، وقيـل:
ملك اليمني وال تطلق عليه مبضي املدة إال بـأن يوقـف فيمتنـع فيكـون احلكـم 

  . )1(على ما ذكرناه
z���z���z���z���z���z���z���z���11xL|�V4�7د�!�@*وط�אKxL|�V4�7د�!�@*وط�אKxL|�V4�7د�!�@*وط�אKxL|�V4�7د�!�@*وط�אKxL|�V4�7د�!�@*وط�אKxL|�V4�7د�!�@*وط�אKxL|�V4�7د�!�@*وط�אKxL|�V4�7د�!�@*وط�אK��� �

اإليالء أن يرتك الوطء بيمني ملا بيناه من أن اإليالء احللف  وإمنا شرطنا يف
، وإمنا )�m�m�m�mW��V����U��T��S��R��QW��V����U��T��S��R��QW��V����U��T��S��R��QW��V����U��T��S��R��Qllll�)2يف اللغة، وقد قال تعاىل:

فيهــا حكــم؛ ألن اليمــني  )3(شــرطنا يف اإليــالء أن يكــون بيمــني يلزمــه باحلنــث
اليت ال يتعلق باحلنث فيها حكـم وال ضـرر وال غـرم ووجودهـا وعـدمها سـواء، 
فكــان احلــالف ــا كــاملمتنع بغــري ميــني، وال خــالف أن اليمــني بــاهللا وصــفات 
ذاتــه يتعلــق ــا اإليــالء، وأمــا احللــف بغريهــا فيلزمــه عنــدنا خالفــا للشــافعي يف 

mmmm��Q��Q��Q��Q ؛ لقولــه تعــاىل:)4(إذا حلــف بــاهللا فقــط ال يكــون موليــاً إال قولــه: إنــه
T��S��RT��S��RT��S��RT��S��Rllll)5(  فعــم، وألنــه ميــني يلحــق الضــرر باحلنــث فيهــا أو يلــزمهن

  باهللا.     حكم بذلك كاليمني
z���z���z���z���z���z���z���z���22KKKKKKKK��������xL|�V�7א�/&Pزو�Lوط�B*��Q0���0.א@?אط�אxL|�V�7א�/&Pزو�Lوط�B*��Q0���0.א@?אط�אxL|�V�7א�/&Pزو�Lوط�B*��Q0���0.א@?אط�אxL|�V�7א�/&Pزو�Lوط�B*��Q0���0.א@?אط�אxL|�V�7א�/&Pزو�Lوط�B*��Q0���0.א@?אط�אxL|�V�7א�/&Pزو�Lوط�B*��Q0���0.א@?אط�אxL|�V�7א�/&Pزو�Lوط�B*��Q0���0.א@?אط�אxL|�V�7א�/&Pزو�Lوط�B*��Q0���0.א@?אط�א������

 ألن االيـــالء حلـــف علـــى ؛وإمنـــا شـــرطنا: أن حيلـــف علـــى تـــرك وطء زوجتـــه
 من هلـا حـق يف الـوطء مضـاراً بـذلك، واألمـة ال حـق هلـا يف االمتناع من وطء

                                                           

)، 204)، الرس��الة: (ص: 93-2/91)، والتفري��ع: (335-2/320ف��ي جمل��ة أحك��ام اzي��Qء انظ��ر: المدون��ة: ( )1(
  ). 282-279الكافى: (ص: 

 .226سورة البقرة، ا.ية:  )2(

 في (ق): بالحكم. )3(

 ).155)، اzقناع (ص: 199-198تصر المزني (ص: )، مخ3/265) انظر: اuم: (4(

 .226سورة البقرة، ا.ية:  )5(
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 الـــوطء فـــال يكـــون مضـــاراً ـــا إذا حلـــف علـــى تـــرك وطئهـــا، وإمنـــا ســـوينا بـــني
  حقاً يف الوطء. )1(الزوجات يف ذلك لتساويهن وإن لكلهن

z���z���z���z���z���z���z���z���33x/��q;א��و�U����0.���L|�Vא�&���9אKx/��q;א��و�U����0.���L|�Vא�&���9אKx/��q;א��و�U����0.���L|�Vא�&���9אKx/��q;א��و�U����0.���L|�Vא�&���9אKx/��q;א��و�U����0.���L|�Vא�&���9אKx/��q;א��و�U����0.���L|�Vא�&���9אKx/��q;א��و�U����0.���L|�Vא�&���9אKx/��q;א��و�U����0.���L|�Vא�&���9אK��

 الضـرر )2(غريهـا ألـا ميـني يلحقـهوإمنا قلنا: إنه يكـون موليـاً حبلفـه بطـالق 
 باحلنث فيها، ووجه قول مالك: إنه يكون مولياً إذا حلـف بطالقهـا ثالثـاً أنـه

علــى تــرك وطئهــا بيمــني يلزمــه باحلنــث فيــه حكــم كاحلــالف بطــالق  )3(حلــف
وألنه معىن حيرم وطئها عليه فجاز إذا حلف بـه أن يكـون موليـاً أصـله  غريها،

امللك ما احتج بـه لـه وهـو قولـه: إنـه ال ميكنـه الفـيء ووجه قول عبد  الظهار،
وال يصــل إىل احلــالل منــه إال بــاحلرام وذلــك ممنــوع، وإذا مل ميكــن  إال باحلنــث

الفراق وال معىن مع ذلك لضرب األجل ألن ما مل يـراد مقتـدر،  الفيء وجب
الطــالق رجعيــاً فيصــل إىل الفــيء وعلــى وجــه وجــائز، فــإن نــوى  فأمــا إذا كــان
  اإليالء فيكون مجيع الوطء حالًال. االرجتاع مع
z���z���z���z���z���z���z���z���44x���20��*�@4�!+�94��P4�*��7Kx���20��*�@4�!+�94��P4�*��7Kx���20��*�@4�!+�94��P4�*��7Kx���20��*�@4�!+�94��P4�*��7Kx���20��*�@4�!+�94��P4�*��7Kx���20��*�@4�!+�94��P4�*��7Kx���20��*�@4�!+�94��P4�*��7Kx���20��*�@4�!+�94��P4�*��7K����

����mmmm��S��R��Q��S��R��Q��S��R��Q��S��R��Qأربعة أشـهر لقولـه تعـاىل: )4(وإمنا قلنا: إنه يضرب له أجل
W��V����U��TW��V����U��TW��V����U��TW��V����U��Tllll)5( خالفــاً أليب ، وإمنــا قلنــا: إن أجــل العبــد شــهران

ألنــه معــىن يتعلــق بــه حكــم البينونــة فوجــب نقصــانه فيــه  ؛)6(حنيفــة والشــافعي
  عن احلر أصله الطالق.

��������
��������

                                                           

 في (ق) و(ر): في أن لھن. )1(

  في (م): يلحقھا. )2(

 في (م): حالف. )3(

)4( .ًQفي (ق): لھا أج 

 .226سورة البقرة، ا.ية: ) 5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���55xL|�Vא��P4�!�א
�KxL|�Vא��P4�!�א
�KxL|�Vא��P4�!�א
�KxL|�Vא��P4�!�א
�KxL|�Vא��P4�!�א
�KxL|�Vא��P4�!�א
�KxL|�Vא��P4�!�א
�KxL|�Vא��P4�!�א
�K��������
ألنـــه مـــن ذلـــك الوقـــت صـــار موليـــاً  ؛وإمنـــا قلنـــا: إن األجـــل مـــن يـــوم حلفـــه

 اإلضرار باملرأة باحللف على ترك حقها، وإمنا قلنا: إنه ميكن منها يف ومعتقداً 
 له فال مينع مما يؤدي إىل إزالة الضرر الذي هـو مـأخوذاألجل، ألنه مضروب 

بإزالتــــه إال أن هــــذا الفــــيء ال توجبــــه عليــــه بعــــد انقضــــاء األجــــل ألن األجــــل 
له، فإن فاء يف األجـل حنـث وزال حكـم اإليـالء عنـه، وإن انقضـى  مضروب

بذلك فيما بعد، وإمنا مل نوجب عليه الفيئ يف املـدة وأخـذناه  ومل يف طولب
حنيفــة يف قولــه: إن املــدة مضــروبة ليفــيء فيهــا أو تبــني  خالفــاً أليبا بــه بعــده

�m�m�m�m��T��S��R��Q��T��S��R��Q��T��S��R��Q��T��S��R��Q:)2(قولـه تعـاىللـه بـدليل  ألنـه حـق ؛)1(منه بانقضـائها
W��V����UW��V����UW��V����UW��V����Ullll�)3( ًفأضافها إىل املويل وجعلها حقاً له وجعل الفيء حقا ،

أن  عليـــه للمـــرأة، ومـــا كـــان حقـــاً لإلنســـان فـــال يكـــون حمـــًال حلـــق عليـــه بـــدليل
اآلجـال يف الــديون ملــا كانــت حقـاً ملــن عليــه الــدين مل تكـن حمــالً للــدين الــذي 

  عليه.
z���z���z���z���z���z���z���z���66KKKKKKKK��������x�PAא�Qv(�
+��^0Y����e4�7x�PAא�Qv(�
+��^0Y����e4�7x�PAא�Qv(�
+��^0Y����e4�7x�PAא�Qv(�
+��^0Y����e4�7x�PAא�Qv(�
+��^0Y����e4�7x�PAא�Qv(�
+��^0Y����e4�7x�PAא�Qv(�
+��^0Y����e4�7x�PAא�Qv(�
+��^0Y����e4�7��������

                                                                          لقولــــه تعــــاىل: ؛)4(خالفــــاً أليب حنيفــــةوإمنــــا قلنــــا: ال تطلــــق مبضــــي األجــــل 
�m�m�m�mZ��YZ��YZ��YZ��Yllll)5( ،فجعــل لــه الفيــئ بعــد املــدة، وذلــك يتضــمن بقــاء الزوجــة ،

�....�����m�m�m�mZ��YZ��YZ��YZ��Y وألنه تعاىل جعل الفيئ والطـالق متعلقـني لفعلـه لقولـه تعـاىل:
b���a��`b���a��`b���a��`b���a��`llll)6(،  ــــا الطــــالق أصــــله إذا مــــا ميــــني بــــاهللا فلــــم يلزمــــهوأل

                                                           

 ).3/60)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (210) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 1(

  ).م( من سقطت: تعالى) 2(

 .226سورة البقرة، ا.ية:  )3(

تحف��ة الفقھ��اء:  )،3/60)، مختص��ر الق��دوري م��ع ش��رح المي��داني: (210انظ��ر: مختص��ر الطح��اوي (ص: )4(
)1/205-206.(  

 .226 سورة البقرة، ا.ية: )5(

 .227-226سورة البقرة، ا.يتين:  )6(
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حلف على أقل من أربعة أشهر، وألـا مـدة ضـربت بالشـرع مل يتقـدمها فرقـة 
  فلم يكن مضيها بينونة أصله من العنة.

z���z���z���z���z���z���z���z���77xق|Y4و�א�� �q����m�,א�[�l���PAא�Qv(ذא�EKxق|Y4و�א�� �q����m�,א�[�l���PAא�Qv(ذא�EKxق|Y4و�א�� �q����m�,א�[�l���PAא�Qv(ذא�EKxق|Y4و�א�� �q����m�,א�[�l���PAא�Qv(ذא�EKxق|Y4و�א�� �q����m�,א�[�l���PAא�Qv(ذא�EKxق|Y4و�א�� �q����m�,א�[�l���PAא�Qv(ذא�EKxق|Y4و�א�� �q����m�,א�[�l���PAא�Qv(ذא�EKxق|Y4و�א�� �q����m�,א�[�l���PAא�Qv(ذא�EK��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ لقولــه تعــاىل: ؛وإمنــا قلنــا: إنــه يؤخــذ بعــد مضــى األجــل بــالفيئ أو الطــالق

�m�m�m�mZ��YZ��YZ��YZ��Y����....�b���a��`b���a��`b���a��`b���a��`llll)1( وألنــه مــأخوذ بإزالــة الضــرر عنهــا، فــإن ،
فــاؤوا فــال إزالـــة بــالطالق إذا طالبــت بـــه، فــإن طلــق وإال طلـــق احلــاكم عليـــه، 

عليــه حــىت  خالفــاً للشــافعي يف قولــه: إنــه ال يطلــق عليــه ولكــن حيــبس ويضــيق
ألنـــه طـــالق مســــتحق عليـــه إلزالـــة الضـــرر، فجـــاز أن يليــــه  ؛)2(يطلـــق بنفســـه

  احلاكم عند امتناعه منه أصله طالق املعسر بالنفقة. 
z���z���z���z���z���z���z���z���88x�ً�+P9ن��S�����,ق�א|k4�7ن�Kx�ً�+P9ن��S�����,ق�א|k4�7ن�Kx�ً�+P9ن��S�����,ق�א|k4�7ن�Kx�ً�+P9ن��S�����,ق�א|k4�7ن�Kx�ً�+P9ن��S�����,ق�א|k4�7ن�Kx�ً�+P9ن��S�����,ق�א|k4�7ن�Kx�ً�+P9ن��S�����,ق�א|k4�7ن�Kx�ً�+P9ن��S�����,ق�א|k4�7ن�K��������

وإمنـــا قلنـــا: إن الطـــالق يكـــون رجعيـــاً إذا مل يطلـــق هـــو ثالثـــاً أو يكمـــل بـــه 
�؛ لقولـه تعـاىل:)3(يف قوله: إن الطـالق يقـع بائنـاً  خالفاً أليب ثورالثالث  عدد
�m�m�m�mf��e�����d��c��b���a�� �̀�_f��e�����d��c��b���a�� �̀�_f��e�����d��c��b���a�� �̀�_f��e�����d��c��b���a�� �̀�_llll�)4( وألنه طالق جمرد صـادف ،

   اعتداداً قبل استيفاء العدد، فوجب أن يكون رجعياً أصله غري املويل.
z���z���z���z���z���z���z���z���99xL|�V�7א�b\&+(�!+P*�3�7ن�א�KxL|�V�7א�b\&+(�!+P*�3�7ن�א�KxL|�V�7א�b\&+(�!+P*�3�7ن�א�KxL|�V�7א�b\&+(�!+P*�3�7ن�א�KxL|�V�7א�b\&+(�!+P*�3�7ن�א�KxL|�V�7א�b\&+(�!+P*�3�7ن�א�KxL|�V�7א�b\&+(�!+P*�3�7ن�א�KxL|�V�7א�b\&+(�!+P*�3�7ن�א�K����

 ألن كـــل طـــالق وقـــع ألجـــل ضـــرر، ؛وإمنـــا قلنـــا: إن الرجعـــة ال تقـــع منربمـــة
ــــزوال ذلــــك الضــــرر، فــــإن زال الضــــرر صــــحت وصــــار  فالرجعــــة فيــــه معتــــربة ب

 ألا لو صحت مل ينفع الطالق شيئاً  ؛كطالق املبتدأة، وإن مل يزل مل تصح
  فاحتيج إىل أن يطلق عليه ثانياً والطالق األول كاف.

��������
                                                           

 .227-226سورة البقرة، ا.يتين:  )1(

 ).156)، اzقناع (ص: 200-199)، مختصر المزني (ص: 272-3/271) انظر: اuم: (2(

 ).7/331انظر: المغني: ( )3(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1010x!+P*א��Z���fذא�E��2��Kx!+P*א��Z���fذא�E��2��Kx!+P*א��Z���fذא�E��2��Kx!+P*א��Z���fذא�E��2��Kx!+P*א��Z���fذא�E��2��Kx!+P*א��Z���fذא�E��2��Kx!+P*א��Z���fذא�E��2��Kx!+P*א��Z���fذא�E��2��K����
 جعة إذا مل تصـح بانـت منـه ومل حيـتج إىل ضـرب أجـل ثـانوإمنا قلنا: إن الر 

ألــا مــدة ضــربت إلزالــة ضــرر بــرتك الــوطء فلــم تضــرب  ؛)1(خالفــاً للشــافعي
  .)2(كأجل العنني ثانية

z���z���z���z���z���z���z���z���1111xc9ًא�دون���v(�Lא��ط�B*��K2��Kxc9ًא�دون���v(�Lא��ط�B*��K2��Kxc9ًא�دون���v(�Lא��ط�B*��K2��Kxc9ًא�دون���v(�Lא��ط�B*��K2��Kxc9ًא�دون���v(�Lא��ط�B*��K2��Kxc9ًא�دون���v(�Lא��ط�B*��K2��Kxc9ًא�دون���v(�Lא��ط�B*��K2��Kxc9ًא�دون���v(�Lא��ط�B*��K2��K��������
 ؛وإمنــا قلنــا: إذا تــرك الــوطء ومضــاراً وطــال ذلــك منــه كــان لــه حكــم املــوىل

موجــــــود ال طريــــــق إىل إزالتــــــه إال بضــــــرب األجــــــل، فكــــــان   اإلضــــــرار ــــــا ألن
ووجـــه القـــول إنـــه ال يضـــرب لـــه أجـــل وتطلـــق عليـــه، ألن األجـــل  كاحلـــالف،

  حالف. للحالف وهذا غري
��z���z���z���z���z���z���z���z���1212xLא��ط�B*��7�9[��/ذא��3ن��E�/��
���7KxLא��ط�B*��7�9[��/ذא��3ن��E�/��
���7KxLא��ط�B*��7�9[��/ذא��3ن��E�/��
���7KxLא��ط�B*��7�9[��/ذא��3ن��E�/��
���7KxLא��ط�B*��7�9[��/ذא��3ن��E�/��
���7KxLא��ط�B*��7�9[��/ذא��3ن��E�/��
���7KxLא��ط�B*��7�9[��/ذא��3ن��E�/��
���7KxLא��ط�B*��7�9[��/ذא��3ن��E�/��
���7K��������

 ألن ؛وإمنا قلنا: إنه يصدق إذا كـان لـه عـذر مـن مـرض  أو حـبس أو غـريه
الــوطء ألجلــه، وإمنــا حيمــل علــى اإلضــرار إذا مل يكــن لــه مــا الظــاهر أن تــرك 

عليه غريه وتصديق ذلك أن يكفر عن ميينه أو يلتزم ما يلتزمه احلانـث،  حيمل
  يفعل عرف كذبه واهللا أعلم. فإن مل

 

  

  

  

  
  

                                                           

 ).56)، اzقناع (ص: 273-3/272انظر: اuم: ( )1(

 في (م): العنة. )2(
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��������

9��sא��W��9��sא��W��9��sא��W��9��sא��W��9��sא��W��9��sא��W��9��sא��W��9��sא��W����������

�����m�m�m�m��Z���Y��X��W�����V��U��Z���Y��X��W�����V��U��Z���Y��X��W�����V��U��Z���Y��X��W�����V��Uلقولــــــه تعــــــاىل:؛ )2(حمــــــرم ،)1(الظهــــــار
\��[\��[\��[\��[]]]]��������b������a��`��_��^b������a��`��_��^b������a��`��_��^b������a��`��_��^cccc����������h��g��f��e��d��h��g��f��e��d��h��g��f��e��d��h��g��f��e��d
iiii llll�)3( م يف تشـــبيههم الزوجـــةففيهـــا علـــى حترميـــه أدلـــة: أحـــدها إكـــذا ،

باألم، واألخرى إخباره بأنه قول منكر وزور، والثالث إخباره بأنه تعاىل يعفـو 
  .)4(ويغفر
z���z���z���z���z���z���z���z���11x9��sא��!���O�7Kx9��sא��!���O�7Kx9��sא��!���O�7Kx9��sא��!���O�7Kx9��sא��!���O�7Kx9��sא��!���O�7Kx9��sא��!���O�7Kx9��sא��!���O�7K������������
أن  من حترم عليـه، وصـرحيه )6(تشبيه املرأة احملللة له بظهر )5(الظهار حقيقة

جمـراه  يقـول: أنـت علـي كظهـر أمـي، وهـو الـذي ورد الظـاهر بـه مث جيـري غـريه
التأبيد  يف كونه ظهاراً، وتعلق األحكام به فكان من تظاهر مبحرمة عليه على

 بنســب أو رضــاع أو مهــر، فإنــه مظــاهر مثــل أن يقــول: أنــت علــي كظهــر أيب
 عليه القرابات من نسب أو رضاع أو امـرأة أو ابنيت أو أخيت أو سائر ما حيرم

أبيـــه أو ابـــن أو أم أم زوجتـــه أو بنتهـــا وقـــد دخـــل بـــاألم، وال فـــرق بـــني الظهـــر 
مـــن األعضـــاء وال بـــني تشـــبيه باجلملـــة أو الـــبعض بـــالبعض أو الـــبعض  وغـــريه

  أي الطرفني كان. باجلملة من
                                                           

من الظھر إذا قال mمرأته: أنت على كظھر أمي، وقي�ل: إنم�ا خ�ص ذل�ك ب�ذكر الظھ�ر، uن الظھ�ر  الظھار:) 1(
من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة، وفي اmصطQح: تشبيه زوج زوجه، أو ذي أمة ح�ل وط�ؤه إياھ�ا 

لمعل�ق كالحاص��ل (انظ�ر: ح��دود اب�ن عرف��ة ص: بمح�رم، أو بظھ��ر أجنبي�ة ف��ي تمنع�ه بھم��ا، والج�زء كالك��ل وا
 )). 388، المصباح المنير (ص: 205

 ).284-282)، الكافى: (ص:204)، الرسالة: (ص: 96-2/94)، التفريع: (2/295انظر: المدونة: ( )2(

  .2سورة المجادلة، ا.ية:  )3(

 في (ق): ويكفر. وفي (ر): يغفر عنھم. )4(

 في (ق): حقيق. )5(

 ظاھر. في (م): )6(
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 بـالبعضواجلملة باجلملة أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي، والـبعض 
  مثل أن يقول: فرجك علي كظهر أمي وما أشبه ذلك.

والــــبعض باجلملــــة أو اجلملــــة بــــالبعض كقولــــه: أنــــت علــــي كظهــــر أمــــي أو 
علي كأمي، فأما اليت ال حترم بالتأييد كاجلارة وسـائر األجنبيـات، فإنـه  فرجك

مالــك وطــالق عنــد عبــد امللــك، ويلــزم الظهــار فــيمن حتــل بامللــك  ظهــار عنــد
    . )1(ولده أو أممن أمته 
z���z���z���z���z���z���z���z���22xوא�*��ع�R%6������7�9ذوא'�א��9م�sوم�א�d�Kxوא�*��ع�R%6������7�9ذوא'�א��9م�sوم�א�d�Kxوא�*��ع�R%6������7�9ذوא'�א��9م�sوم�א�d�Kxوא�*��ع�R%6������7�9ذوא'�א��9م�sوم�א�d�Kxوא�*��ع�R%6������7�9ذوא'�א��9م�sوم�א�d�Kxوא�*��ع�R%6������7�9ذوא'�א��9م�sوم�א�d�Kxوא�*��ع�R%6������7�9ذوא'�א��9م�sوم�א�d�Kxوא�*��ع�R%6������7�9ذوא'�א��9م�sوم�א�d�K������������

يف  وإمنا قلنا: إن الظهار يف ذوات احملارم بالنسب والرضاع خالفاً للشافعي
 فيمـا عـدا األمهـات واجلـدات، ألن البنـوة واألخـوة نسـب متأبـد )2(أحد قوليـه

 وبــني النســب ألنــه معــىن التحــرمي كاألمومــة، وإمنــا ســوينا بــني الرضــاع والصــهر
 يقتضــى حرمــة يوجــب التحــرمي املؤبــد كالنســب، وإمنــا ســوينا بــني الظهــر وبــني
 ســـائر األعضـــاء يف حلـــوق الظهـــار بتشـــبيهه ـــا خالفـــاً للشـــافعي يف قولـــه: إن

 ، وأليب حنيفة يف قوله: إنه يلزم يف كل)3(الظهار ال يلزم إال يف الظهر وحده،
 ه عضــــو مــــن ذات حمــــرم منــــه شــــبه امرأتــــه بــــه، ألنــــ)4(عضــــو حيــــرم النظــــر إليــــه

 كــالظهر، وإمنــا مل نفــرق بــني التشــبيه مــن أي الطــرفني كــان ألن املعــىن حاصــل
  وهو تشبيه الفرج احمللل بالفرج احملرم.

z���z���z���z���z���z���z���z���33xًא*��s(ن��S���(4���23�3��0)��4و���Xe4�Wذא�-�لEKxًא*��s(ن��S���(4���23�3��0)��4و���Xe4�Wذא�-�لEKxًא*��s(ن��S���(4���23�3��0)��4و���Xe4�Wذא�-�لEKxًא*��s(ن��S���(4���23�3��0)��4و���Xe4�Wذא�-�لEKxًא*��s(ن��S���(4���23�3��0)��4و���Xe4�Wذא�-�لEKxًא*��s(ن��S���(4���23�3��0)��4و���Xe4�Wذא�-�لEKxًא*��s(ن��S���(4���23�3��0)��4و���Xe4�Wذא�-�لEKxًא*��s(ن��S���(4���23�3��0)��4و���Xe4�Wذא�-�لEK������
ظهـار نـوى أو وإمنا قلنا: إنه إذا قـال: أنـت علـي كـأمي أو مثـل أمـي، فإنـه 

ينــو، خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي يف قوهلمــا: إنــه إذا مل ينــو الظهــار محــل  مل
                                                           

)، 204)، الرس���الة: (ص: 96-2/94)، التفري���ع: (305-2/295ف��ي جمل���ة ھ��ذه اuحك���ام انظ���ر: المدون��ة: ( )1(
 ).384-382الكافى: (ص:

 ). 157-156)، اzقناع (ص: 203)، مختصر المزني (ص: 5/277انظر: اuم: ( )2(

"...أو كبطنھ���ا أو كظھ���ر  )، وق���ال الم���اوردي:203)، مختص���ر المزن���ي (ص: 279-5/278انظ���ر: اuم: ( )3(
 ).156امرأة لم تحل له قط.."اzقناع: (ص: 

 ).3/68)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (212انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )4(
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؛ ألنه إذا أطلق تشبيه امرأته بأمه فلم ينفك من حتـرمي بـه  )1(الرب والكرامة على
  على الظهر. كالنص

 فأمــا الظهــار مــن األجنبيــة فوجــه قــول مالــك يف ثبوتــه إنــه شــبه امرأتــه بظهــر
 ألم، ووجــه كونــه طالقــاً أن الظهــار يتعلــق بتحــرمي مؤبــد، وذلــكحمرمــة عليــه كــا

 يقتضـى أن حتـرم كتحرميهـا، ولـيس ذلـك إال )2(منتف يف األجنبية والتشبية ا
  برفع عقد االستباحة وذلك ال يكون إال بالطالق.

وإمنــــــــا قلنــــــــا: إن الظهــــــــار يلــــــــزم يف مالــــــــك اليمــــــــني خالفــــــــاً أليب حنيفــــــــة 
فعــم، وألنــه فــرج ) 4(�����m�m�m�ms��r��q��ps��r��q��ps��r��q��ps��r��q��pllllلقولــه تعــاىل: ؛)3(والشــافعي

  حملل له فصح ظهاره منه كالزوجة. 
z���z���z���z���z���z���z���z���44x!��6PA�7�9א��sא��Kx!��6PA�7�9א��sא��Kx!��6PA�7�9א��sא��Kx!��6PA�7�9א��sא��Kx!��6PA�7�9א��sא��Kx!��6PA�7�9א��sא��Kx!��6PA�7�9א��sא��Kx!��6PA�7�9א��sא��K������

 يلزم عقد الظهار يف األجنبية بشرط التزويج عـم أو خـص خبـالف الطـالق
 ، فأمـا لزومـه بشـرط العقـد فألنـه معـىن)5(الذي ال يلزم عمومه ويلزم خصوصـه
 عمومـه فألنـه ال يسـد علـى نفسـه اسـتباحةحيرم الوطء كـالطالق، وأمـا جـواز 

  البضع بذلك اجلنس خبالف الطالق.
z���z���z���z���z���z���z���z���55x9��sא��b9�q3�R��Q&(�Kx9��sא��b9�q3�R��Q&(�Kx9��sא��b9�q3�R��Q&(�Kx9��sא��b9�q3�R��Q&(�Kx9��sא��b9�q3�R��Q&(�Kx9��sא��b9�q3�R��Q&(�Kx9��sא��b9�q3�R��Q&(�Kx9��sא��b9�q3�R��Q&(�K����

خالفـــــاً ملـــــا حيكـــــى عـــــن  )6(وال جتـــــب الكفـــــارة بـــــنفس التظهـــــر دون العقـــــد
ــــــل: ؛)7(جماهــــــد وج ــــــه عــــــز �m�m�m�m��w��v�����u��t��s��r��q��p��w��v�����u��t��s��r��q��p��w��v�����u��t��s��r��q��p��w��v�����u��t��s��r��q��p لقول

                                                           

 ).5/279)، اuم: (3/69انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )1(

 في (م): به. )2(

 ).157)، اzقناع (ص: 5/276()، اuم: 212انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )3(

  .3سورة المجادلة، ا.ية:  )4(

 في (ق): خصه. )5(

 ).284)، الكافى: (ص:204)، الرسالة: (ص: 2/95)، التفريع: (307-2/306انظر: المدونة: ( )6(

، روى عن ابن عباس وع�ن أب�ي  اzمام أبو الحجاج المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي مجاھد: )7(
ھ�ـ) 103ھريرة وعائشة وغيرھم، وحدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء، ثقة إمام ف�ي التفس�ير وف�ي العل�م (ت

 ).1/125، شذرات الذھب، 520وله ثمانون (تقريب التھذيب، ص: 
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y��xy��xy��xy��xllll )1( العـود، وألن الظهـار ميـني ، فعلق الوجوب بشـرط زائـد وهـو
إال باملخالفـــة، والعـــود فيهـــا هـــو احلنـــث كســـائر األميـــان أن  فـــال جتـــب الكفـــارة

  احلنث. املخالفة هي
z���z���z���z���z���z���z���z���66x*��s20א�+�د���Q6+(�Kx*��s20א�+�د���Q6+(�Kx*��s20א�+�د���Q6+(�Kx*��s20א�+�د���Q6+(�Kx*��s20א�+�د���Q6+(�Kx*��s20א�+�د���Q6+(�Kx*��s20א�+�د���Q6+(�Kx*��s20א�+�د���Q6+(�K������

 الظاهر من مذهبنا أن العود هو العزم على الـوطء فقـط، وقيـل: العـزم علـى
الشـافعي: هـو أن ميكنـه ، وقـال )2(الوطء واإلمسـاك، وقيـل: هـو الـوطء نفسـه

  .)4(، وقال داود: هو تكرار القول وإعادته)3(يطلق فال يفعل أن
ودليلنــا أن العـــود هـــو املخالفــة وذلـــك إمنـــا يكــون بـــالعزم علـــى الـــوطء؛ ألن 

إمنا يقصد به حترمي الوطء دون العقد، فإذا حصـل ذلـك فقـد وجـدت  الظهار
ظهار حترمي الوطء والعود هو ووجه القول بأنه الوطء أّن، مقتضى ال املخالفة،

  عليه دون العزم؛ ألن اإلقدام هو خمالفة الكف واالمتناع. اإلقدام
، ومث للرتاخـي، )�����m�m�m�mw��v����u��tw��v����u��tw��v����u��tw��v����u��tllll )5قولـه تعـاىل:ودليلنا علـى الشـافعي 

فيجــب أن يكــون ذلــك مــن صــفات العــود، ويف القــول بأنــه اإلمســاك عقيــب 
لــو كــان هــو  )6(وألن العــود الظهــار إجيــاب اتصــاله بــه وذلــك خالفــا للظــاهر،

  ال ينفي اإلمساك. )7(اإلمساك مل ينتف بالطالق الرجعي ألنه
الكفـــارة   )8(ودليلنـــا علـــى داود أن العـــود هـــو باملخالفـــة؛ ألنـــه ســـبب وجـــود

كاحلنث يف اليمني، وألا كفارة تتعلق بفعل من جهته فلـم يفتقـر إىل تكـراره 
  أصله كفارة القتل.

                                                           

  .3سورة المجادلة، ا.ية:  )1(

  ). 285)، الكافى: (ص:2/95انظر: التفريع: ( )2(

  ).156: )، اzقناع (ص5/279انظر: اuم: ( )3(

 ).  6/294)، نيل اuوطار: (7/353)، المغني: (7/111انظر: بداية المجتھد: ( )4(

  .3سورة المجادلة، ا.ية:  )5(

 في (م): القول. )6(

 ).م( من سقطت: �نه )7(

 في (م): بوجوب. )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���77�Lא��ط�$�*g�K�Lא��ط�$�*g�K�Lא��ط�$�*g�K�Lא��ط�$�*g�K�Lא��ط�$�*g�K�Lא��ط�$�*g�K�Lא��ط�$�*g�K�Lא��ط�$�*g�Kx9��s�����x9و���e4�5אع�אNa&2&�ع�s�����x9و���e4�5אع�אNa&2&�ع�s�����x9و���e4�5אع�אNa&2&�ع�s�����x9و���e4�5אع�אNa&2&�ع�s�����x9و���e4�5אع�אNa&2&�ع�s�����x9و���e4�5אع�אNa&2&�ع�s�����x9و���e4�5אع�אNa&2&�ع�s�����������و���e4�5אع�אNa&2&�ع�

 الظهــار حيــرم الــوطء ومجيـــع أنــواع االســتمتاع: مـــن الــوطء فيمــا دون الفـــرج
، خالفـــا للشـــافعي يف قولـــه: إنـــه ال حيـــرم إال الـــوطء )1(والقبلـــة واللمـــس للـــذة

وألنــــــه  فعــــــم،) 3(���m�m�m�m}��|��{��z��y��x}��|��{��z��y��x}��|��{��z��y��x}��|��{��z��y��x llllلقولــــــه تعــــــاىل: ؛)2(فقــــــط
  استمتاع كالوطء.

z���z���z���z���z���z���z���z���88�b9�q3�K�b9�q3�K�b9�q3�K�b9�q3�K�b9�q3�K�b9�q3�K�b9�q3�K�b9�q3�Kx9��sא�x9��sא�x9��sא�x9��sא�x9��sא�x9��sא�x9��sא�x9��sא���������
               إذا ثبــــــت أن الكفــــــارة جتــــــب بــــــالعود فهــــــي ثالثــــــة أنــــــواع: إعتــــــاق وصــــــيام 

قولــــه وإطعــــام، وهــــي علــــى الرتتيــــب دون التخيــــري، واألصــــل يف هــــذه اجلملــــة 
ــــه  ��m�m�m�m��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��p��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��p��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��p��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��pllllتعــــاىل: إىل قول

����mmmmq��p��o��n��m����l��k��j�����i��hq��p��o��n��m����l��k��j�����i��hq��p��o��n��m����l��k��j�����i��hq��p��o��n��m����l��k��j�����i��hrrrr����������u����t��s��u����t��s��u����t��s��u����t��sتعــــــــــــاىل:
x���w��vx���w��vx���w��vx���w��vllll�)4( ،وكـذلك يف حــديث أوس بــن الصــامت)وســلمة  )5

  .)8(، وال خالف فيه)7)(6(بن صخر
z���z���z���z���z���z���z���z���99x9��sא��b9�q3�7�!�&+,א�*-�!�אKx9��sא��b9�q3�7�!�&+,א�*-�!�אKx9��sא��b9�q3�7�!�&+,א�*-�!�אKx9��sא��b9�q3�7�!�&+,א�*-�!�אKx9��sא��b9�q3�7�!�&+,א�*-�!�אKx9��sא��b9�q3�7�!�&+,א�*-�!�אKx9��sא��b9�q3�7�!�&+,א�*-�!�אKx9��sא��b9�q3�7�!�&+,א�*-�!�אK��������

وال  )9(فأمـــا اإلعتـــاق فـــال جيـــزي فيـــه إال حتريـــر رقبـــة مؤمنـــة لـــيس فيهـــا شـــرك
عقد عتق من تدبري أو استيالد أو كتابة أو قرابة تستحق العتق بنفس امللك، 

مبا يغين عـن رده، وال جتـزيء إال  )10(وقد دللنا على هذا كله يف كفارة األميان
                                                           

 ). 283)، الكافى: (ص:96-2/95)، التفريع: (2/304المدونة: ( )1(

 )2/114)، المھذب: (203-202المزني ص: (انظر: مختصر  )2(

  .3سورة المجادلة، ا.ية:  )3(

  .4-3سورة المجادلة، ا.يتين:  )4(

اuنصاري، الخزرجي، أخو عبادة بدري، وھو ال�ذي ظ�اھر م�ن امرأت�ه ق�ال اب�ن حب�ان:  أوس بن الصامت: )5(
 ).116مات أيام عثمان وله خمس وثمانون (تقريب التھذيب 

ويقال له: البياضى صحابي ظاھر م�ن امرأت�ه،  بن سلمان بن الصمة اuنصاري الخزرجي صخر: سلمة بن )6(
  ).347قال البغوى: m أعلم له مسنداً غيره  (تقريب التھذيب، 

)، وق��ال 3/503)، والترم��ذي ف��ي الط��Qق، ب��اب: كف��ارة الظھ��ارة، (2/660أخرج��ه أب��و داود ف��ي الظھ��ار: ( )7(
 )، وقال: صحيح اzسناد.3/203)، والحاكم: (1/665الطQق، باب: الظھار: (حديث حسن، وابن ماجه في 

 ).368-362-7/359)، المغني: (7/117)، بداية المجتھد، (107-106انظر: اzجماع، ص: ( )8(

 في (ق): شيء. )9(

 ) من الكتاب.642-641انظر: الصفحة: ( )10(
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ســليمة مــن العيــوب وال جيــزئ أقطــع اليــدين وال أشــلهما ألنــه عيــب مينــع نوعــاً 
؛ )1(واحـــدة خالفـــاً أليب حنيفـــةمـــن املنفعـــة بكمالـــه كـــاجلنون وال جيـــزئ أقطـــع 

ألنـــه عضـــو يقطـــع يف الســـرقة، فكـــان فقـــده مانعـــاً مـــن اإلجـــزاء كاليـــدين، وال 
جيزيء مقطـوع اإلـامني مـن اليـدين والـرجلني، وكـذلك اإلـام الواحـدة؛ ألن 

فقــدت احنلــت قــوة بقيــة األصــابع وضــعفت فــأثر  قــوة األصــابع باإلــام، فــإذا
العمـــل، واألصـــبع الواحـــدة غـــري اإلـــام  )2(ونقـــص ذلـــك يف ضـــعف التصـــرف

وطـرف األصـبع، فإنـه يسـري ألنـه ال يوقـع نقصـاً  خمتلف فيه، فأما قطـع األمنلـة
التصـــرف إضـــراراً شـــديداً، وأقطـــع األذنـــني ال  يف املنـــافع بينـــاً وال يضـــر يف منـــع

الصـوت إىل السـمع ودفـع  )3(وهـو حـوش جيزيء ألمـا عضـوان فيهمـا منفعـة
  باخللق. يف ذهاما تشويهاً  الضرر عنه، وألن

z���z���z���z���z���z���z���z���1010xL�d��a�Q2�4�
��������EKذא��3ن�א�+�
�EKxL�d��a�Q2�4ذא��3ن�א�+�
�EKxL�d��a�Q2�4ذא��3ن�א�+�
�EKxL�d��a�Q2�4ذא��3ن�א�+�
�EKxL�d��a�Q2�4ذא��3ن�א�+�
�EKxL�d��a�Q2�4ذא��3ن�א�+�
�EKxL�d��a�Q2�4ذא��3ن�א�+�
�EKxL�d��a�Q2�4ذא��3ن�א�+�
وال جيـــزيء األعمـــى ألن بـــذهاب البصـــر يصـــري يف حكـــم الـــزمن الـــذي ال 

احلركة وال التصرف، واختلـف يف األعـور فقـال مالـك: جيـزى ألن العـني  متكنه
ضـــعف، تقـــوم لـــه مقـــام العينـــني أو قريبـــاً منهمـــا، فكـــان كمـــن بعينيـــه  الواحــدة

  ال جيزيء، ألنه فقد ما جيب به شطر الدية كأقطع اليد. وقال عبد امللك:
واختلف يف األصم فإذا قيل: جيـزيء فـألن ذهـاب السـمع ال يضـر بالعمـل 

فهمــه بــالكالم  )4(بالتصــرف اإلضــرار الشــديد، وألن أكثــر مــا فيــه صــعوبة وال
ال جيـزيء فألنـه  يوصل إليه مبا يقوم مقامه مـن اإلشـارة، فـإذا قيـل: إنـه وذلك

ــــع  نــــوع منفعــــة كاملــــة تضــــر بالعمــــل كــــالعمى وهــــو فــــرع النظــــر، واخلــــرس مين

                                                           

 ).71-3/70ع شرح الميداني: (م -)، مختصر القدوري213انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )1(

 في (ق): تقطع. )2(

 في (ر): حسوس. )3(

 في (ق): معونة. )4(
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، وإن كــــان معــــه صــــمم فهــــو أبــــني ألن فقــــد )2(للشــــافعي خالفــــاً  )1(األجــــزاء
البصر واليد والرجل؛ ألنه يضر بعمله ويـنقص تصـرفه  الكالم جيري جمرى فقد
زيء ألن فقـــد العقـــل رغبـــة النـــاس فيـــه، وانـــون ال جيـــ ويصـــعب إفهامـــه ونقـــل
  ذكرناه يف انقطاع التصرف والعمل.  أعظم من فقد مجيع ما

z���z���z���z���z���z���z���z���1111x�7�5א����م����������7Kא@?אط�א�&&���7�5א����م�7Kxא@?אط�א�&&���7�5א����م�7Kxא@?אط�א�&&���7�5א����م�7Kxא@?אط�א�&&���7�5א����م�7Kxא@?אط�א�&&���7�5א����م�7Kxא@?אط�א�&&���7�5א����م�7Kxא@?אط�א�&&���7�5א����م�7Kxא@?אط�א�&&�
����mmmm������x��w��x��w��x��w��x��wفلقولــــــــه تعــــــــاىل: فأمــــــــا اشــــــــرتاطنا التتــــــــابع يف الصــــــــيام

yyyyllll)3(وكــذلك يف حــديث ،)أوس وســلمة بــن صــخر وال خــالف  )4
  .)5(فيه

z���z���z���z���z���z���z���z���1212x9��sא��b9�q3�7م��+kVא�Kx9��sא��b9�q3�7م��+kVא�Kx9��sא��b9�q3�7م��+kVא�Kx9��sא��b9�q3�7م��+kVא�Kx9��sא��b9�q3�7م��+kVא�Kx9��sא��b9�q3�7م��+kVא�Kx9��sא��b9�q3�7م��+kVא�Kx9��sא��b9�q3�7م��+kVא�K��������

فأمـــا اإلطعـــام إذا مل يطـــق الصـــيام فهـــو أن يطعـــم ســـتني مســـكيناً مـــداً مبـــد 
، وقيـل: أقـل -�-وقـد اختلـف يف مقـداره، فقيـل: مـدان مبـد النـيب  )6(هشام

  .)7(من مدين
z���z���z���z���z���z���z���z���1313xم�+kVد�א
��7�Kxم�+kVد�א
��7�Kxم�+kVد�א
��7�Kxم�+kVد�א
��7�Kxم�+kVد�א
��7�Kxم�+kVد�א
��7�Kxم�+kVد�א
��7�Kxم�+kVد�א
��7�K��������

 ، وإمنـا)8(وإمنا شرطنا العدد للنص الـوارد فيـه واخلـرب، وقـد ذكرنـاه يف األميـان
 هشام؛ ألن ذلك غالـب الشـبع يف العـادة، وألـا كفـارة تنتقـل مـنشرطنا مد 

صــــيام إىل إطعــــام أمــــت يف الظــــاهر فوجــــب الزيــــادة فيهــــا علــــى مــــد اعتبــــاراً 
  األذى. بكفارة
��������

                                                           

 ).204)، الرسالة: (ص:97-2/96)، التفريع: (315-2/313انظر: المدونة: ( )1(

  ).157)، اzقناع (ص: 5/282انظر: اuم: ( )2(

  .4سورة المجادلة، ا.ية:  )3(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )4(

 ).7/362)، المغني: (7/117)، بداية المجتھد، (107انظر: اzجماع، (ص:  )5(

 ).  2/52(انظر الفواكه الدواني: �، وقيل: قدر مدين من أمداده �مد ھشام: وھو قدر مد وثلثين من أمداده  )6(

  ).285)، الكافى: (ص: 204)، الرسالة: (ص: 2/96)، التفريع: (310-2/309انظر: المدونة: ( )7(

 ).641راجع الصفحة: ( )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1414xUqS&א����-�L�56א��ط(�KxUqS&א����-�L�56א��ط(�KxUqS&א����-�L�56א��ط(�KxUqS&א����-�L�56א��ط(�KxUqS&א����-�L�56א��ط(�KxUqS&א����-�L�56א��ط(�KxUqS&א����-�L�56א��ط(�KxUqS&א����-�L�56א��ط(�K��������

 ، )3(��m�m�m�mq��p��o��nq��p��o��nq��p��o��nq��p��o��nllllقولـه تعـاىل:ل )2(قبـل التكفـري )1(وال جيوز أن يطأ
وال يلزمه أكثر من الكفارة خالفاً ملن حكي عنـه أنـه يلزمـه  فإن فعل فقد أمث، 

؛ ألنــــه وطــــيء بعــــد اســــتقرار وجــــوب الكفــــارة عليــــه كالثــــاين )4(كفــــارة أخــــرى
  والثالث.
z���z���z���z���z���z���z���z���1515xUqS&א����-�L�kو�K2��b9�qSط�א���Nم�
��KxUqS&א����-�L�kو�K2��b9�qSط�א���Nم�
��KxUqS&א����-�L�kو�K2��b9�qSط�א���Nم�
��KxUqS&א����-�L�kو�K2��b9�qSط�א���Nم�
��KxUqS&א����-�L�kو�K2��b9�qSط�א���Nم�
��KxUqS&א����-�L�kو�K2��b9�qSط�א���Nم�
��KxUqS&א����-�L�kو�K2��b9�qSط�א���Nم�
��KxUqS&א����-�L�kو�K2��b9�qSط�א���Nم�
��K��������

حلـديث أوس ملـا أخـرب  )6(خالفـاً ملـن حيكـى عنـه )5(وال تسقط الكفـارة عنـه
 ، وألنـه لـيس يف تقـدمي الــوطء)7(وطـئ امرأتـه فـأمره بالكفـارةبأنـه  -�- النـيب

 علــى الكفــارة أكثــر مــن ركــوب اإلمث والعــود املوجــب هلــا حاصــل فلــم يــؤثر يف
  سقوطها.
z���z���z���z���z���z���z���z���1616�xم�+kVא����م�4و�א�b9�q3��7|ل��Lא��ط�K�xم�+kVא����م�4و�א�b9�q3��7|ل��Lא��ط�K�xم�+kVא����م�4و�א�b9�q3��7|ل��Lא��ط�K�xم�+kVא����م�4و�א�b9�q3��7|ل��Lא��ط�K�xم�+kVא����م�4و�א�b9�q3��7|ل��Lא��ط�K�xم�+kVא����م�4و�א�b9�q3��7|ل��Lא��ط�K�xم�+kVא����م�4و�א�b9�q3��7|ل��Lא��ط�K�xم�+kVא����م�4و�א�b9�q3��7|ل��Lא��ط�K��������

 وال جيـــوز أن يطـــأ يف خـــالل الصـــيام أو اإلطعـــام لـــيالً وال ـــاراً، فـــإن فعـــل
ــل:)9(خالفــاً للشــافعي، )8(اســتأنف وج لقولــه عــز ، �m�m�m�m��m����l��k��m����l��k��m����l��k��m����l��k

q��p��o��nq��p��o��nq��p��o��nq��p��o��nllll�)10( وهذا الشرط عائـد إىل اجلملـة واإلبعـاض، وألن كـل ،
الوطء إليقاع عبادة فيه، فإن ذلك الوطء يوجب استئنافه وال  )11(زمان ميتنع

                                                           

 في (م): اzيQء وھو خطأ. )1(

 ).204)، الرسالة: (ص: 96-2/95)، التفريع: (305-2/304انظر: المدونة: ( )2(

  .3سورة المجادلة، ا.ية:  )3(

حك��ى ع���ن عم��رو ب���ن الع��اص وقبيص���ة وس��عيد ب���ن جبي��ر والزھ���ري وقت��ادة: أن علي���ه كف��ارتين المغن���ي:  )4(
)7/383.( 

 ).285-284)، الكافى: (ص: 204)، الرسالة: (ص: 96-2/95)، التفريع: (305-2/304نظر: المدونة: (ا )5(

 ).7/383قال الصاحب المغني: حكى عن بعض الناس ولم يصرح عنھم (المغني:  )6(

 سبق تخريج الحديث. )7(

 ).285(ص:  )، الكافى:204)، الرسالة: (ص: 2/96)، التفريع: (309-2/308انظر: المدونة: ( )8(

 ).157)، اzقناع: (ص: 206انظر: مختصر المزني: (ص:  )9(

  .3سورة المجادلة، ا.ية:  )10(

  في (م): يمنع. )11(
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والنهـار أصـله احلـج والصـالة، وألنـه وطء يف الزمـان الـذي  خيتلف بزمان الليل
  بفعل الصيام عن ظهاره كالوطء اراً. عليه الوطء فيهحرم 

z���z���z���z���z���z���z���z���1717�x9��s�7א��
���b9�q3�7�K�x9א�+�s�7א��
���b9�q3�7�K�x9א�+�s�7א��
���b9�q3�7�K�x9א�+�s�7א��
���b9�q3�7�K�x9א�+�s�7א��
���b9�q3�7�K�x9א�+�s�7א��
���b9�q3�7�K�x9א�+�s�7א��
���b9�q3�7�K�x9א�+�s�7א��
���������b9�q3�7�Kא�+�
 وكفارة العبد مثل كفارة احلر إال أنه ال يصح منـه التكفـري باإلعتـاق أذن لـه

سيده أو مل يأذن له ويكفر بالصيام، فإن عجز عنه كفر باإلطعام إذا أذن له 
 منـه انتظـر القـدرة علـى الصـيام، وعنـد غـريه عند ابن القاسم، وإن منعه سيده

فيها  ، وإمنا قلنا: إن كفارته ال تنقص عن كفارة احلر؛ ألنه مل يعترب)1(ال جيزيه
وإمنا  واليمني. الفضيلة وتأكد احلرمة كالطالق واحلدود واعتباراً بكفارة الصيد

يرجــع  قلنــا: إنــه ال يصــح أن يكفــر بــالعتق ألن الــوالء ال يثبــت لــه مــع رقــه وال
وإمنـا قلنـا: إنـه يكفـر  إليه إن عتـق وال يصـح اإلعتـاق إال ملـن يثبـت لـه الـوالء.
ووجــه جتــويز اإلطعــام  بالصــيام ألنــه عــاجز مــن اإلعتــاق فكــان فرضــه الصــيام،
اإلعتـــاق، ووجـــه منعـــه  اعتبــاره بـــاحلر، وألنـــه ميلكـــه مـــن مجيــع وجوهـــه خبـــالف

  .)2(وباهللا التوفيق لصيامفألنه ليس من أهل األمالك املستقرة فكان فرضه ا
  

��������

��������

��������

                                                           

 ).286)، الكافى: (ص: 2/97)، التفريع: (2/307انظر: المدونة: ( )1(

  ).م( من سقطت: وبا� التوفيق )2(
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��������

�7�Wא�0¡+�ن���7�Wא�0¡+�ن���7�Wא�0¡+�ن���7�Wא�0¡+�ن���7�Wא�0¡+�ن���7�Wא�0¡+�ن���7�Wא�0¡+�ن���7�Wא�0¡+�ن����������

        ، فالكتــاب قولــه تعــاىل:)2(ثابــت بــدليل الكتــاب والســنة واإلمجــاع )1(اللعــان

�m�m�m�m«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤��£��¢��¡�����~��}«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤��£��¢��¡�����~��}«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤��£��¢��¡�����~��}«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤��£��¢��¡�����~��}¬¬¬¬��������
°�� �̄��®°�� �̄��®°�� �̄��®°�� �̄��®llll)3 (اآليـــات، والســـنة حـــديث العجــــالين)ملـــا قـــال: يــــا  )4

رسول اهللا، أرأيت رجالً وجد مع امرأته رجًال أيقتله فتقتلونـه أم كيـف يصـنع، 
، )5(بينهمـا �: قد أنزل اهللا تعـاىل فيكمـا قرآنـاً وَالَعـَن -�-فقال رسول اهللا

، وفيـــه ضـــرب مـــن املعـــىن وهـــو أن )8) (7(وشـــريك )6(وحـــديث هـــالل بـــن أميـــة
لبينـة وبـه ضـرورة إىل نفـي نسـب لـيس النسب يلحق بالفراش وال ميكنه إقامة ا

منه، فجعل له الطريق إىل نفيه وهو اللعان، ولـوال ذلـك مل يكـن لـه طريـق إىل 
  قطعه عنه ولفسدت األنساب واختلط الصحيح منها بالفاسد.

  
  

                                                           

  ).6/2196اللعان لغة المباھلة (الصحاح:  )1(
وفي اmصطQح قال ابن عرفة: ھو حلف الزوج على زنا زوجت�ه أو نف�ي حملھ�ا ال�Qزم ل�ه وحلفھ�ا عل�ى تكذيب�ه  

 ).210إن أوجب نكولھا حدھا بحكم قاض (انظر حدود ابن عرفة ص: 

 ). 2/362)، فتح الباري: (3/315النووي: ( -)، شرح مسلم7/127)، بداية المجتھد: (107انظر اzجماع (ص:  )2(

 .6سورة النور، ا.ية:  )3(

عاصم بن عدى بن الجد ب�ن العج�Qن اuنص�اري، ص�حابي ش�ھد أُح�داً، م�ات ف�ي خQف�ة معاوي�ة،  العجEني: )4(
 ). 285وقد جاوز المائة، وفي الصحيح حكاية ابن عباس قصة المQعنة (تقريب التھذيب، ص: 

)، 2/1129)، ومسلم ف�ي اللع�ان: (6/177اللعان: (أخرجه البخاري في الطQق، باب: اللعان ومن طلق بعد  )5(
 ).567-2/566مالك: (

: بن عامر بن قيس بن عبد اuعلم بن عامر بن كعب بن واقف اuنصاري ال�واقفى ش�ھد ب�دراً، ھEل بن أمية )6(
 ).6/289وھو أحد الثQثة الذين تيب عليھم (اzصابة 

(اzص�ابة بن الجد بن عجQن البل�وى، حلي�ف اuنص�اري  شريك: بن سحماء وھي أمة، وأبيه عبدة بن متعب )7(
3/206.( 

 ).6/181الحديث أخرجه البخاري في الطQق، باب: قول اzمام اللھم بين: ( )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���11xن�א�0+�ن�S���2���Kxن�א�0+�ن�S���2���Kxن�א�0+�ن�S���2���Kxن�א�0+�ن�S���2���Kxن�א�0+�ن�S���2���Kxن�א�0+�ن�S���2���Kxن�א�0+�ن�S���2���Kxن�א�0+�ن�S���2���K��������
واللعـــــان بـــــني كـــــل زوجـــــني حـــــرين كانـــــا أو عبـــــدين أو أحـــــدمها عـــــدلني أو 

خالفـــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه: إن اللعــان ال يثبـــت إال مـــن زوجـــني  ،)1(فاســقني
{��~��{��~��{��~��{��~���mmmmقولـــه تعـــاىل:، ودليلنـــا )2(مـــن أهـــل الشـــهادة يكونـــان أو أحـــدمها

����llll)3  (وألن كـــل زوج صـــح قذفـــه صـــح لعانـــه أصـــله ع���ام،  اآليـــة وهـــذا
بــه القــذف مــن كــان مــن أهــل الشــهادة  احلــر، وألن كــل معــىن صــح أن خيــرج

أصـله البينـة، وألن الضـرورة إىل نفـي  من ليس مـن أهلهـا صح أن خيرج به منه
(زوجتـه جـائزاً معهـا خبـالف األجنـيب  النسب الذي ليس منه ملا كان له قذف

أوجـــب ذلـــك اختالفهمـــا يف اللعـــان  غـــريه )4(الـــذي ال ضـــرورة بـــه إىل قـــذف)
وهـذا يشـرتك فيـه مـن كـان مـن  الختالفهما يف الضرورة الداعية إىل  مـا يوجبـه

    شهادة ومن ليس من أهلها.أهل ال
z���z���z���z���z���z���z���z���22xc�3�7ن�א�0+�ن���Kxc�3�7ن�א�0+�ن���Kxc�3�7ن�א�0+�ن���Kxc�3�7ن�א�0+�ن���Kxc�3�7ن�א�0+�ن���Kxc�3�7ن�א�0+�ن���Kxc�3�7ن�א�0+�ن���Kxc�3�7ن�א�0+�ن���K��������

، وفائـــدة )6(خالفــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه: إــا شـــهادة) 5(اللعــان عنـــدنا ميـــني
 -�-؛ لقولـه )7(أنـه يصـح ممـن تقبـل شـهادته ومـن ال تقبـل شـهادته اخلـالف

ابـن أميـة إن جـاءت بـه علـى نعـت كـذا وكـذا، فهـو لشـريك  يف حديث هالل
: "لــــوال األميــــان لكــــان يل وهلــــا �فقــــال املكــــروه،  علــــى النعــــت فجــــاءت بــــه

يف كثــري مــن شــروطها، منهــا دخــول النســاء  ، وألنــه خيــالف الشــهادة)8(شــأن"

                                                           

 ).287-286)، الكافى: (ص: 204)، الرسالة: (ص: 2/97)، التفريع: (336-2/335انظر: المدونة: ( )1(

 ).3/74مختصر القدوري مع شرح الميداني: ()، 215انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )2(

 .6سورة النور، ا.ية:  )3(

 ).م( من سقط: قوسين بين ما )4(

  ).289-288)، الكافى: (ص: 2/99انظر: التفريع: ( )5(

)، تحف��ة الفقھ��اء: 3/76)، مختص��ر الق��دوري م��ع ش��رح المي��داني: (216انظ��ر: مختص��ر الطح��اوي (ص:  )6(
)1/217.( 

 ).م( من تسقط: شھادته) 7(

 سبق تخريج الحديث.) 8(
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الزنـــا وتكـــرار ألفاظـــه ولعـــن امللـــتعن  علـــى )1(فيـــه وال مـــدخل هلـــن يف الشـــهادة
وجوازه مـن الفاسـقني وإن مل يكونـا  نفسه إن كان يشهد به خبالف ما هو به

  ن أهل الشهادة وكذلك األعمى.م
z���z���z���z���z���z���z���z���33x��2و���5/�א�0+�ن���Kx��2و���5/�א�0+�ن���Kx��2و���5/�א�0+�ن���Kx��2و���5/�א�0+�ن���Kx��2و���5/�א�0+�ن���Kx��2و���5/�א�0+�ن���Kx��2و���5/�א�0+�ن���Kx��2و���5/�א�0+�ن���K��������

اللعــان موضــوع لرفــع النســب وســقوط احلــد يف القــذف، فــإذا قــذف الرجــل 
بالزنا، فإن ادعى رؤية وحقق ذلك ووصفه كما يصـف الشـهود يف الزنـا  امرأته

يالعن: (ويسقط احلد عن نفسه فإن اقتصر على جمرد قذفها مـن غـري  فله أن
، وقيــل: حيــد وال يالعــن إن كانــت ممــن حيــد )3()فقيــل يالعــن )2(وصــفه ادعــاء

بعـد  )5(بعد رؤيته، فأمـا إن زعـم أنـه وطئهـا )4(كله إن مل يطأها قاذفها، وهذا
يالعنهـــا، وإذا العــــن لرؤيـــة الزنـــا مث أتــــت بولـــد ففيـــه روايتــــان:  ذلـــك حـــد ومل

عنــه ولزمهــا واألخــرى حلوقــه بــه، وإذا الــتعن ســقط احلــد  إحــدامها ســقوطه عنــه
  التعنت وإال حدت. إسقاطه باللعان، فإن

z���z���z���z���z���z���z���z���44xوجd����4
��!�و��*����4���dوجKxא�0+�ن���Sن�
��!�و��*����4���dوجKxא�0+�ن���Sن�
��!�و��*����4���dوجKxא�0+�ن���Sن�
��!�و��*����4���dوجKxא�0+�ن���Sن�
��!�و��*����4���dوجKxא�0+�ن���Sن�
��!�و��*����4���dوجKxא�0+�ن���Sن�
��!�و��*����4���dوجKxא�0+�ن���Sن�
��!�و��*�����������Kא�0+�ن���Sن�
{��~�����¡��¢��£��{��~�����¡��¢��£��{��~�����¡��¢��£��{��~�����¡��¢��£���m�m�m�m وإمنــا قلنــا: إنــه يالعــن بالرؤيــة لقولــه تعــاىل:
«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤llll�)6 ( اآليــــة، وألن احلــــد متوجــــه

منه باللعان ولـذلك بـدئ عليه إذا كانت ممن حيد قاذفها فله أن خيلص نفسه 
بــدأ  �ألن احلــد متوجــه عليــه بالظــاهر وبــذلك ورد الــنص، وألنــه  ؛بااللتعــان

وألن الـــزوج هـــو القـــاذف واللعـــان خيلصـــه مـــن  ؛))7ـــالل بـــن أميـــة يف اللعـــان
القــذف فــإن أتــى بــه وإال حــد فوجــب تبديتــه، واملــرأة مل يكــن مــن جهتهــا مــا 

                                                           

 في (م): الشھادات. )1(

 في (ر): رؤية. )2(

 ).م( من سقط: قوسين بين ما )3(

 في (ق): إذا لم يطأ. )4(

 في (ق): وطء. )5(

 .6سورة النور، ا.ية:  )6(

 سبق تخريج الحديث. )7(
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ســقط  )1(فــإذا ثبــت ذلــك فــإن الــتعنيلزمهــا بــه ختلــص نفســها منــه بااللتعــان، 
خالفاً أليب حنيفة يف قوله: إنه ال حيـد وحيـبس حـىت احلد عنه، وإن نكل حد 

|��{��~��_���`���mmmm��d���c���b��a��`���_��~��}��|��d���c���b��a��`���_��~��}��|��d���c���b��a��`���_��~��}��|��d���c���b��aلقولـــه تعـــاىل:؛ )2(يالعــن
f��ef��ef��ef��ellll)3(،  البينــة وإال حــد يف ظهــرك" هلــالل بــن أميــة �قولــه و" :)4( ،

كــاألجنيب، وألــا حــرة مســلمة وألنــه قــاذف حلــرة مســلمة عفيفــة فلزمــه احلــد  
عفيفـــة قـــذفها مـــن مل حيقـــق قذفـــه، فوجـــب أن حيـــد هلـــا كـــاألجنيب، وألن قـــول 

  الزوج يقبل عليها أكثر من قول األجنيب، فكان باحلد أوىل.
z���z���z���z���z���z���z���z���55KKKKKKKK��������x/e�+&����
���&+���Nx/eط�א.�
���&+���Nx/eط�א.�
���&+���Nx/eط�א.�
���&+���Nx/eط�א.�
���&+���Nx/eط�א.�
���&+���Nx/eط�א.�
���&+���Nx/eط�א.�
����������Nط�א.

 ألن لعانـه جعـل مبنزلـة إقامـة البينـة ؛وإمنا قلنا: إنه إذا التعن سقط احلد عنه

  فلما كانت البينة تسقط احلد عنه فكذلك اللعان.عليها 
z���z���z���z���z���z���z���z���66xb4*,א�mE���&6��
��������Kא.
���mE���&6א,*Kxb4א.
���mE���&6א,*Kxb4א.
���mE���&6א,*Kxb4א.
���mE���&6א,*Kxb4א.
���mE���&6א,*Kxb4א.
���mE���&6א,*Kxb4א.
���mE���&6א,*Kxb4א.

ألن اللعــان كالبينــة، ويــدل  ؛وإمنــا قلنــا: إن احلــد ينتقــل إىل املــرأة ملــا ذكرنــاه
ـــه تعـــاىل عقيـــب ذكـــر لعـــان الـــزوج: عليـــه ½���¾��¿���mmmm��Â��Á��À��¿��¾���½��Â��Á��À��¿��¾���½��Â��Á��À��¿��¾���½��Â��Á��Àقول

Ä��ÃÄ��ÃÄ��ÃÄ��Ãllll)5( يعىن نفي)7(ألنه معروف ؛احلد )6(.  
فــإن التعنــت ســقط احلــد  ؛هــذا فلهــا أن ختلــص نفســها بااللتعــانفــإذا ثبــت 

وإن نكلــت حــدت إمــا بــالرجم إن كانــت حمصــنة أو باجللــد إن كانــت  عنهــا،
  .)8(حنيفة: ال حد عليها بكراً، وقال أبو

                                                           

 ).م( من سقط: التعن فإن )1(

 ).3/75مختصر القدوري مع شرح الميداني: ()، 215انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )2(

 .4سورة النور، ا.ية:  )3(

 سبق تخريج الحديث. )4(

 .8سورة النور، ا.ية:  )5(

   ).م( من سقطت: نفى )6(

 في (ق): معرف. )7(

 ).3/75)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (216-215انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )8(
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، اآليــة، فـــذكر لعــان الــزوج مث عقبــه باألخبــار عمـــا )1( قولــه تعــاىل:ودليلنــا 
عليهــا بلعانــه وهــو أن يلــتعن، فــدل أن احلــد عنهــا مــن العــذاب املتوجــه  يســقط

بلعانـــه، وأن هلـــا الـــتخلص منـــه بـــأن تلـــتعن، وألنـــه معـــىن يســـمع يف  قـــد لزمهـــا
  فجاز أن جيب به احلد كالبينة. حتقيق القذف،

z���z���z���z���z���z���z���z���77x�7א�0+�ن�!����������q;K!�א�*��!��7א�0+�نq;Kx!�א�*��!��7א�0+�نq;Kx!�א�*��!��7א�0+�نq;Kx!�א�*��!��7א�0+�نq;Kx!�א�*��!��7א�0+�نq;Kx!�א�*��!��7א�0+�نq;Kx!�א�*��!��7א�0+�نq;Kx!�א�*
 )2(واختلف يف وصفه الرؤية: فقيل: جيب أن يبني فيقول: رأيت فرجـه يلـج

يف املكحلــة كمـا يقـول الشــهود، وقيـل: ال حيتــاج  )3(املـرود فرجهـا كمـا يلــج يف
  .)4(ذلك، ويكفي ادعاء الرؤية فقط إىل

 فوجــه األوىل أن لعانــه حتصــل بــه املعــرة علــى املــرأة، ويلزمهــا احلــد الــذي هــو

فغلـــظ عليـــه حـــىت إذا رأى أن  )5(الـــرجم أو اجللـــد، وخيلصـــه مـــن حـــد القـــذف
، وعلـى تفصـيلها وأنــه يلعـن نفســه )6(قــةتلزمـه علــى تلـك الصـفة املتحق األميـان

ردعه ذلك وزجره إن كان غري حمقق، وألن ذلـك ملـا لـزم يف الشـهادة   إن كاذباً 
  يلزم الزوج الذي تثبت األحكام بقوله: ودعواه أوىل. كان بأن

، وظــاهره أن هــذا القــدر كــاف، وألنــه حــالف )7(ووجــه الثانيــة: قولــه تعــاىل:
بينـه وبـني الشـهود أن بـه الضـرورة إىل القـذف، رؤيته كالواصـف، والفـرق  على
  ضرورة م. وال

z���z���z���z���z���z���z���z���88x!��*�����!Kxو�K(��3�/P-�ل��|����K*د�א��]��4و�*�����!Kxو�K(��3�/P-�ل��|����K*د�א��]��4و�*�����!Kxو�K(��3�/P-�ل��|����K*د�א��]��4و�*�����!Kxو�K(��3�/P-�ل��|����K*د�א��]��4و�*�����!Kxو�K(��3�/P-�ل��|����K*د�א��]��4و�*�����!Kxو�K(��3�/P-�ل��|����K*د�א��]��4و�*�����!Kxو�K(��3�/P-�ل��|����K*د�א��]��4و�*�����������Kو�K(��3�/P-�ل��|����K*د�א��]��4و�
               ووجــه القــول بأنــه يالعــن مبجــرد القــذف مــن غــري ادعــاء رؤيــة لقولــه تعــاىل:

�m�m�m�m���~��}���~��}���~��}���~��}llll  فعــم، وألنــه قــذف مضــاف إىل الزوجــة فجــاز حتقيقــه
                                                           

   .8سورة النور، ا.ية:  )1(

   ).ق( من سقطت: يلج )2(

  .المردود: آلة معروفة )3(

   ).288-287)، الكافى: (ص: 204)، الرسالة: (ص: 2/98)، التفريع: (342-2/340انظر: المدونة: ( )4(

 في (م): الحد. )5(

 في (م): المحققة. )6(

 .6سورة النور، ا.ية:  )7(
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مضــاف إىل الرؤيــة، ووجــه القــول: أنــه يالعــن أن اللعــان معــىن باللعــان أصــله 
يتخلص به عن حد القذف، فوجب أن حيتاج إىل رؤية أصله الشهادة، وألن 

  اللعان واقع على أفعال يدعيها، وذلك يتضمن الشهادة واعتباراً بالشهود.
z���z���z���z���z���z���z���z���99x�ed����¢94ن��
+��Lوط�/e4��?ذא�א�E�/�0��

�4ن�E�7Kx�ed����¢9-�)!�א.+��Lوط�/e4��?ذא�א�E�/�0��

�4ن�E�7Kx�ed����¢9-�)!�א.+��Lوط�/e4��?ذא�א�E�/�0��

�4ن�E�7Kx�ed����¢9-�)!�א.+��Lوط�/e4��?ذא�א�E�/�0��

�4ن�E�7Kx�ed����¢9-�)!�א.+��Lوط�/e4��?ذא�א�E�/�0��

�4ن�E�7Kx�ed����¢9-�)!�א.+��Lوط�/e4��?ذא�א�E�/�0��

�4ن�E�7Kx�ed����¢9-�)!�א.+��Lوط�/e4��?ذא�א�E�/�0��

�4ن�E�7Kx�ed����¢9-�)!�א.+��Lوط�/e4��?ذא�א�E�/�0��
��������E�7K-�)!�א.
 ؛قلنا: إنه إذا اعرتف أنه وطء بعد أن رآها تزين، فإنـه حيـد وال يالعـنوإمنا 

ألن اللعــان ال ميكـــن أن ينفـــى بـــه النســـب مــع اعرتافـــه بـــالوطء وثبـــوت حكـــم 
بكذبـه، ألن اإلنسـان ) 2(ألن العادة تشهد ؛إلسقاط احلد )1(الفراش وال معىن

  نفسه.بعد أن يراها تزين فإذا ادعى ذلك فقد أكذب  ال يطأ امرأته
z���z���z���z���z���z���z���z���1010x/e�+&א��
+���£�*�
�א�&+�EKx/eذא��+���£�*�
�א�&+�EKx/eذא��+���£�*�
�א�&+�EKx/eذא��+���£�*�
�א�&+�EKx/eذא��+���£�*�
�א�&+�EKx/eذא��+���£�*�
�א�&+�EKx/eذא��+���£�*�
�א�&+�EKx/eذא��+���£�*���EKذא��

ألن  ؛وجــه القــول بأنــه إذا ظهــر محــل بعــد التعانــه بالرؤيــة فإنــه ال يلحــق بــه
ألن الضــرورة إىل ذلــك تــدعوا دون دعــوى الزنــا،  ؛اللعــان لنفــي النســب أصــل
وإذا كــان كــذلك ســقط احلــد بلعانــه وتضــمن ذلــك نفــي  ؛جتــري إىل احلــد وإمنــا

  حدث وإن اعرتف به بعد حد وحلق به.  محل إن
ووجه القول بأنه يلحق به هو أن االلتعان املاضي كـان إلسـقاط احلـد ألنـه 

محل يعلمه فيقصد نفيه، فـإذا ظهـر محـل احتـاج يف نفيـه إىل  )3(مل يكن هناك
خيصـه، فـإن الـتعن علـى الشـرط الـذي يلـتعن يف نفـي النسـب سـقط عنـه  لعان

  احلد وإال حلق به.
z���z���z���z���z���z���z���z���1111KKKKKKKK��������x/�4*(א��£�Qqeذא�Ex/�4*(א��£�Qqeذא�Ex/�4*(א��£�Qqeذא�Ex/�4*(א��£�Qqeذא�Ex/�4*(א��£�Qqeذא�Ex/�4*(א��£�Qqeذא�Ex/�4*(א��£�Qqeذא�Ex/�4*(א��£�Qqeذא�E����

وإذا نفى محـل امرأتـه، فـإن ادعـى أنـه اسـتربأها بعـد وطئـه مث مل يطأهـا حـىت 
اســتربئها، وهــذا احلمــل لــيس  )4(ظهـر احلمــل ــا فلــه أن يالعنهــا، فـإن قــال مل

                                                           

   ).م( من سقطت: معنى) 1(

   ).م( نم سقطت: شھد) 2(

  ) في (م): ھنا لك.3(

 ) في (م): لن.4(
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مــين فقيــل لــه: أن يالعــن، وقيــل: لــيس لــه ذلــك ويلحــق بــه الولــد وحيــد، ويف 
ــــة قــــدر االســــترباء روايتــــان: إحــــدامها  ــــه حبيضــــة واحــــدة، واألخــــرى أنــــه ثالث أن

حـيض، وال حيتــاج يف االلتعــان لنفــي احلمــل اــرد إىل قــذف، ولــه أن يالعنهــا 
حامًال قبل وضعها، فإذا اعرتف باحلمـل مث ادعـى أنـه رآهـا تـزين ففيهـا ثـالث 

 )1(روايــــات: إحــــدامها أنــــه حيــــد ويلحــــق بــــه الولــــد وال يالعــــن، والثانيــــة أنــــه ال
نه الولد، فـإن اعـرتف بـه مـن بعـد حـد، والثالثـة أنـه يلحـق بـه يالعن وينتفي ع

  .)2(الولد ويالعن لنفي احلد
z���z���z���z���z���z���z���z���1212xR%6א���qe�7א�0+�ن�KxR%6א���qe�7א�0+�ن�KxR%6א���qe�7א�0+�ن�KxR%6א���qe�7א�0+�ن�KxR%6א���qe�7א�0+�ن�KxR%6א���qe�7א�0+�ن�KxR%6א���qe�7א�0+�ن�KxR%6א���qe�7א�0+�ن�K��������

العـن بـني املتالعنـني  �ألنـه  ؛وإمنا قلنا: إن له أن يالعن يف نفـي النسـب
، وألن به ضـرروة إىل نفـي نسـب منـه، وأصـل اللعـان الضـرورة الـيت )3(يف ذلك

انتفائهــا إال بــه، فلــو مل يالعــن مل يكــن لــه طريــق إىل نفــي نســب  ال طريــق إىل
  ليس منه.
z���z���z���z���z���z���z���z���1313x�7א�0+�ن�Lא\&NaאKx�7א�0+�ن�Lא\&NaאKx�7א�0+�ن�Lא\&NaאKx�7א�0+�ن�Lא\&NaאKx�7א�0+�ن�Lא\&NaאKx�7א�0+�ن�Lא\&NaאKx�7א�0+�ن�Lא\&NaאKx�7א�0+�ن�Lא\&NaאK��������

ألن احلمـــل ال ينتفـــي إال بـــأن يعلـــم بـــراءة  ؛وإمنـــا قلنـــا: البـــد مـــن االســـترباء
ألنـــه مـــا مل يســـتربئ  ؛الـــرحم مـــن مـــاء الـــزوج، وذلـــك ال يكـــون إال باالســـترباء

لقـول اآلخـر فيـه ضـعف ووجهـه أن ذلـك موكـول ميكن أن احلمل من مائـه، وا
إىل أمانته فقبل قوله يف النفي، وجعل له االلتعان ألنه ال يعلم أن األمـر علـى 

   ما يدعيه إذا مل يدع االسترباء.

z���z���z���z���z���z���z���z���1414x!v�¤ن��S��Lא\&Na�3�7ن�אKx!v�¤ن��S��Lא\&Na�3�7ن�אKx!v�¤ن��S��Lא\&Na�3�7ن�אKx!v�¤ن��S��Lא\&Na�3�7ن�אKx!v�¤ن��S��Lא\&Na�3�7ن�אKx!v�¤ن��S��Lא\&Na�3�7ن�אKx!v�¤ن��S��Lא\&Na�3�7ن�אKx!v�¤ن��S��Lא\&Na�3�7ن�אK��������
إنـــه حيضـــة فـــألن الغـــرض العلـــم بـــرباءة الـــرحم، وذلـــك حيصـــل  ؛ووجـــه قولـــه

باحليضـــة وألـــا حـــال ضـــرورة ألمـــر خيـــاف فواتـــه وال يســـتدرك واملواضـــع الـــيت 
                                                           

   ).ق( من سقطت: - )1(

 ).288)، الكافي: (ص: 2/98)، التفريع: (340-2/38: المدونة: (انظرام ) في جملة ھذه اuحك2(
 ).1130-2/1129)، ومسلم في كتاب اللعان: (6/3) أخرجه البخاري في التفسير، باب: تفسير سورة النور: (3(
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فيهــا زيــادة علــى ذلــك فلحرمــة احلريــة، وذلــك زائــل مــع الضــرورات،  )1(يراعــي
   ووجه اعتبار الثالث اعتباره مبا عدى اللعان.

z���z���z���z���z���z���z���z���1515KKKKKKKK��������R%6א���qe�7�/e�+��7R%6א���qe�7�/e�+��7R%6א���qe�7�/e�+��7R%6א���qe�7�/e�+��7R%6א���qe�7�/e�+��7R%6א���qe�7�/e�+��7R%6א���qe�7�/e�+��7R%6א���qe�7�/e�+��7��������x�[א���Kد��*tאx�[א���Kد��*tאx�[א���Kد��*tאx�[א���Kد��*tאx�[א���Kد��*tאx�[א���Kد��*tאx�[א���Kد��*tאx�[א���Kد��*tא��������
وإمنا قلنا: إنه يالعن يف نفي احلمل ارد من غري حاجـة إىل قـذف خالفـاً 

ألن ضرورته إىل نفي النسب موجودة، وهي أصل ما  ؛)2(ألصحاب الشافعي
وضـــع لـــه احلـــد وال ضـــرورة لـــه إىل القـــذف، وألن الـــدعوى تـــتم مـــع عـــدمها، 
وكلمــا صــحت الــدعوى مــع فقــده مل يكــن وجــوده شــرطاً اعتبــاراً بســائر مــا ال 

  . )3(حتتاج الدعوى إليه وقياساً عليه إذا ضامه القذف
��z���z���z���z���z���z���z���z���1616x�(�.��7+�ن�אKx�(�.��7+�ن�אKx�(�.��7+�ن�אKx�(�.��7+�ن�אKx�(�.��7+�ن�אKx�(�.��7+�ن�אKx�(�.��7+�ن�אKx�(�.��7+�ن�אK��������

العــن بــني  �ألنــه  ؛)4(لنــا: إنــه يالعنهــا حــامالً خالفــاً أليب حنيفــةوإمنــا ق
املتالعنــني يف نفــي احلمــل قبــل الوضــع وقــال: "إن جــاءت بــه علــى نعــت كــذا 

، فجــاءت بــه )5(فهــو لزوجهــا وإن جــاءت بــه علــى نعــت كــذا فهــو لشــريك"
على النعت املكروه، وألنه نسب جيوز إسقاطه باللعان بعد الوضع فجاز قبله  

   كالفراش.
z���z���z���z���z���z���z���z���1717KKKKKKKK��������xوجdن�א��+&����R%6א��L�q&eאxوجdن�א��+&����R%6א��L�q&eאxوجdن�א��+&����R%6א��L�q&eאxوجdن�א��+&����R%6א��L�q&eאxوجdن�א��+&����R%6א��L�q&eאxوجdن�א��+&����R%6א��L�q&eאxوجdن�א��+&����R%6א��L�q&eאxوجdن�א��+&����R%6א��L�q&eא��������

ألن  ؛)6(وينتفـى النسـب باْلِتعــان الـزوج وحـده ال يفتقــر فيـه إىل التعـان املــرأة
التعاا إمنـا هـو إلكـذاب الـزوج وإثبـات النسـب منـه وإسـقاط احلـد عنهـا، وال 

  جيوز أن يثبت الشيء مبا ينفيه.

                                                           

  (ق): يراھا.) في 1(

 ).159-158)، اzقناع: (ص: 213-212) انظر: مختصر المزني: (ص: 2(

 في (م): العزو. )3(

 ).3/78)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (216انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )4(

 سبق تخريج الحديث. )5(

 ). 290)، الكافى: (ص: 2/98)، التفريع: (2/341انظر: المدونة: ( )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1818KKKKKKKK��������x
N�q�8א��S6א�0+�ن��7א�x
N�q�8א��S6א�0+�ن��7א�x
N�q�8א��S6א�0+�ن��7א�x
N�q�8א��S6א�0+�ن��7א�x
N�q�8א��S6א�0+�ن��7א�x
N�q�8א��S6א�0+�ن��7א�x
N�q�8א��S6א�0+�ن��7א�x
N�q�8א��S6א�0+�ن��7א���������
ألنــه نكــاح يثبــت فيــه  ؛)2(خالفــاً أليب حنيفــة)1(ويلــتعن يف النكــاح الفاســد

  النسب فلحق فيه اللعان أصله النكاح الصحيح.
z���z���z���z���z���z���z���z���1919KKKKKKKK��������x�edא��!��9�Q��2وאد�.��9��!�א��K2��x�edא�?���Q��2وאد�.��9��!�א��K2��x�edא�?���Q��2وאد�.��9��!�א��K2��x�edא�?���Q��2وאد�.��9��!�א��K2��x�edא�?���Q��2وאد�.��9��!�א��K2��x�edא�?���Q��2وאد�.��9��!�א��K2��x�edא�?���Q��2وאد�.��9��!�א��K2��x�edא�?���Q��2وאد�.�������������K2א�?��

فأمــا إذا اعــرتف باحلمــل مث ادعــى رؤيــة الزنــا، فوجــه قولــه: إنــه ال يالعــن أن 
سـقوط احلـد، وجيـوز أن جيتمـع مـع ثبـوت أصل اللعان لنفي النسب يتعلـق بـه 

مــا يقصــد بــه نفيــه، فــإذا ثبــت ذلــك مل يكــن اللعــان مفيــداً إلســقاط الولــد ومل 
يكن له أن يالعن، وإذا مل يكن له أن يالعن لزمه أن حيد القذف ويلحق به 

  الولد لثبوت الفراش.
ووجــه قولــه: إنــه يالعــن وينتفــى النســب أن اللعــان جيــب للقــذف وجيــر إىل 

 ألنه ال جيوز أن يقـع اللعـان وينتفـي مقصـوده وال اعتبـاره بـإقراره ؛النسب نفي

ألن اللعــان إذا ثبــت مث رجــع عــن بعــض موجبــه حــد ومل مينعــه ذلــك  ؛باحلمــل
من أصل االلتعان، ووجه قوله: إنه يلحق به الولد ويالعن لنفي احلـد عنـه أن 

، واآلخـــر اللعـــان موضـــوع يف األصـــل ألمـــرين: أحـــدمها ســـقوط احلـــد بالقـــذف
  .)3(نفي النسب فال ميتنع أن يلتعن ألحدمها مع عدم اآلخر

z���z���z���z���z���z���z���z���2020xא�0+�ن�!q;�7Kxא�0+�ن�!q;�7Kxא�0+�ن�!q;�7Kxא�0+�ن�!q;�7Kxא�0+�ن�!q;�7Kxא�0+�ن�!q;�7Kxא�0+�ن�!q;�7Kxא�0+�ن�!q;�7K��������
: يشهد الرجل أربـع شـهادات بـاهللا: لقـد زنـت، ولقـد رآهـا )4(وصفة اللعان

تــزين، ورأى فرجــه يف فرجهــا كــاملِرَود يف املكحلــة، وإنــه ملــن الصــادقني، فــإن مل 
على ما بيناه من اخلالف يف نفـي احلمـل: ملـا هـذا احلمـل  )5(يصف كان احلد

مــين ولقــد زنــت إن ادعــى زنــا، وإن كــان نفــي محــل جمــرد مل حيــتج إىل ذلــك، 
                                                           

 . ) 289)، الكافى: (ص: 98-2/97انظر: التفريع: ( )1(

 ).1/219انظر: تحفة الفقھاء: ( )2(

 ).290)، الكافى: (ص: 99-2/98)، التفريع: (340-2/338انظر: المدونة: ( )3(

 ).289-288)، الكافى: (ص: 100-2/99)، التفريع: (336-2/335في وصف اللعان انظر: المدونة: ( )4(

   ).ق( من سقطت: الحد )5(
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وجيب يف اجلملة أن يقـع اليمـني علـى حتقيـق مـا ادعـى بـاللفظ الـذي يقـل فيـه 
االحتمــال واالشــرتاك مث يقــول يف اخلامســة: وإال فلعنــة اهللا عليــه إن كــان مــن 

ما شهد هو به  )1(اذبني، مث تلتعن هي فتشهد أربع شهادات باهللا بنقيضالك
مث ختمــــس بــــأن تقــــول: وإال فغضــــب اهللا عليهــــا إن كــــان مــــن الصــــادقني، وال 
ينبغـــي أن تتعـــدى األلفـــاظ الـــيت ورد الـــنص ـــا، وال أن يبـــدل ـــا غريهـــا ألن 

  النص أوجب تعيني لفظ خمصوص كإجياب عدد الشهادات.
z���z���z���z���z���z���z���z���2121و-�ع�אKو-�ع�אKو-�ع�אKو-�ع�אKو-�ع�אKو-�ع�אKو-�ع�אKو-�ع�אKx�ً+����2�e�+&����!-*q�x�ً+����2�e�+&����!-*q�x�ً+����2�e�+&����!-*q�x�ً+����2�e�+&����!-*q�x�ً+����2�e�+&����!-*q�x�ً+����2�e�+&����!-*q�x�ً+����2�e�+&����!-*q�x�ً+����2�e�+&����!-*q���������

وال تقع الفرقة إال بالتعاما مجيعاً، فإن التعن هو ونكلت سـقط احلـد عنـه 
، ألن بلعانــــه  قــــد حقــــق القــــذف )2(ورمجــــت إن كانــــت حمصــــنة وإال جلــــدت

، خالفـــا للشـــافعي قـــي )3(عليهـــا كالبينـــة، والزوجيـــة بينهمـــا باقيـــة مـــا مل تلـــتعن
ألن هــالل بــن أميــة ملــا الــتعن دعــا  )4(الــزوج وحــدهتقــع بلعــان  قولــه: إن الفرقــة

، فـذكر احلكـم وسـببه، وألن ))5ـا فلمـا التعنـت فـرق بينهمـا -�-رسول اهللا
اللعــان مل يكمــل مــن جهتهــا فلــم تقــع الفرقــة أصــله إذا مل يكمــل مــن الــزوج، 

  وألنه لعان من أحد الزوجني، فكان له تأثري يف الفرقة أصله لعان الزوج.
z���z���z���z���z���z���z���z���2222KKKKKKKK��������x0+�ن����!-*qو-�ع�א�x0+�ن����!-*qو-�ع�א�x0+�ن����!-*qو-�ع�א�x0+�ن����!-*qو-�ع�א�x0+�ن����!-*qو-�ع�א�x0+�ن����!-*qو-�ع�א�x0+�ن����!-*qو-�ع�א�x0+�ن����!-*qو-�ع�א���������

والــذي يــدل علــى وقــوع الفرقــة باللعــان خالفــاً ملــن حكــي عنــه أن الزوجيــة 
: "حســــابكما علــــى اهللا أحــــدكما كــــاذب ال -�-قولــــه، )6(باقيــــة بالتعامــــا

                                                           

 في (ق): بتنقيض. )1(

 ).289)، الكافى: (ص: 2/100)، التفريع: (2/337انظر: المدونة: ( )2(

  في (ق): تتعلق. )3(

  ).158)، اzقناع (ص: 292-5/291انظر: اuم: ( )4(

 سبق تخريج الحديث. )5(

(انظ�ر: مختص�ر الخرق�ي ص: في رواية ع�ن اzم�ام أحم�د: أن الفرق�ة m تحص�ل حت�ى يف�رق الح�اكم بينھم�ا  )6(
 ).7/410)، (المغني: 108
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، وألنــه ملــا قطــع )2(فــرق بــني املتالعنــني �،  وروي أنــه )1(ســبيل لــك عليهــا"
   ع الفراش أوىل.النسب الذي هو أقوى من الفراش كان بأن يقط

z���z���z���z���z���z���z���z���2323x!-*q���
م�א.�SO�Q0��!P$�א.��$3�Kx!-*q���
م�א.�SO�Q0��!P$�א.��$3�Kx!-*q���
م�א.�SO�Q0��!P$�א.��$3�Kx!-*q���
م�א.�SO�Q0��!P$�א.��$3�Kx!-*q���
م�א.�SO�Q0��!P$�א.��$3�Kx!-*q���
م�א.�SO�Q0��!P$�א.��$3�Kx!-*q���
م�א.�SO�Q0��!P$�א.��$3�Kx!-*q���
م�א.�SO�Q0��!P$�א.��$3�K��������
ألنـه   )4(خالفا أليب حنيفة، )3(وال حيتاج يف ذلك إىل حكم حاكم بالفرقة

، وذلـــك حاصـــل وإن مل )5(نفـــى اجتماعهمـــا عنـــد حصـــول التســـمية هلمـــا �
ألــا تثبتــه باللعــان  ؛وألن النســب ال يتعلــق نفيــه بلعاــا ؛يفــرق بينهمــا حــاكم

  وهو ينفيه فال معىن حلكم احلاكم.
z���z���z���z���z���z���z���z���2424xًא
�l(0+�ن�����!Pوdא��$�*gKxًא
�l(0+�ن�����!Pوdא��$�*gKxًא
�l(0+�ن�����!Pوdא��$�*gKxًא
�l(0+�ن�����!Pوdא��$�*gKxًא
�l(0+�ن�����!Pوdא��$�*gKxًא
�l(0+�ن�����!Pوdא��$�*gKxًא
�l(0+�ن�����!Pوdא��$�*gKxًא
�l(0+�ن�����!Pوdא��$�*gK��������

والتحرمي باللعان يقع مؤبداً ال حتل له بعده على وجـه ال بنكـاح وال ملـك، 
خالفـا أليب حنيفـة يف قولـه: إنـه ، )6(أكذب نفسـه أو أقـام علـى مـا كـان عليـه

، وألن  )8(: "ال ســبيل لــك عليهــا"-�-قولــهل ؛)7(نفســه حلــت لــه إن أكـذب
كـــل حتـــرمي أوجـــب التأبيـــد مل يكـــن لـــه إىل رفعـــه ســـبيل بإكـــذاب نفســـه أصـــله 
إقراره بأـا أختـه مـن نسـب أو رضـاع، وألن حصـول التحـرمي باللعـان يقتضـى 

، أصـــله إذا أقـــام علـــى موجـــب لعانـــه، ومل يكـــذب )9(اســـتدامته ومنـــع ارتفاعـــه
  نفسه. 

                                                           

)، ومس�لم ف�ي اللع�ان، 6/180أخرجه البخاري في الطQق، باب: قول اzمام للمتQعنين أن أح�دكما ك�اذب: ( )1(
)2/1132.( 

 سبق تخريج الحديث. )2(

 ).290)، الكافى: (ص: 2/100انظر: التفريع: ( )3(

 ).3/77مختصر القدوري مع شرح الميداني: ()، 215انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )4(

 كما جاء في اuحاديث التي سبق ذكرھا. )5(

 ).289)، الكافى: (ص: 204)، الرسالة: (ص: 2/100)، التفريع: (2/345) انظر: المدونة: (6(

)، وق�ال أب�و يوس�ف: 3/77)، مختصر الق�دوري م�ع ش�رح المي�داني: (215) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 7(
 م مؤبد.التحري

 سبق تخريج الحديث قريباً.) 8(

 ) في (م): إيقاعه.9(
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z���z���z���z���z���z���z���z���2525نE�/��
�/�EنK.�ق�א����
�/�EنK.�ق�א����
�/�EنK.�ق�א����
�/�EنK.�ق�א����
�/�EنK.�ق�א����
�/�EنK.�ق�א����
�/�EنK.�ق�א����
��������א3]�x/%qeא3]�x/%qeא3]�x/%qeא3]�x/%qeא3]�x/%qeא3]�x/%qeא3]�x/%qeא3]�K��������x/%qe.�ق�א���
إذا ثبـت أنــه بإكذابــه نفســه ال حتـل لــه فإنــه يلحــق بـه الولــد إن كــان اللعــان 

ألن لـــه أن يســـتلحق ولـــده بعـــد نفيـــه وال يقبـــل منـــه نفيـــه بعـــد  ؛يف نفـــي محـــل
   االعرتاف، وجيلد احلد بإقراره بقذفها إن كانت ممن حيد قاذفها.

z���z���z���z���z���z���z���z���2626xL�N*oس�وא*�A��7+�ن�אKxL�N*oس�وא*�A��7+�ن�אKxL�N*oس�وא*�A��7+�ن�אKxL�N*oس�وא*�A��7+�ن�אKxL�N*oس�وא*�A��7+�ن�אKxL�N*oس�وא*�A��7+�ن�אKxL�N*oس�وא*�A��7+�ن�אKxL�N*oس�وא*�A��7+�ن�אK��������
خالفــاً ) 1(واخلرســاء إذا فهــم عنهمــا بإشــارة أو بكتابــةيصــح لعــان األخــرس 

؛ ألن كـــل هـــذا تواضـــع علـــى مـــا تفهـــم بـــه املعـــاين الـــيت يف الـــنفس )2(للشــافعي
فكانــت كــالنطق؛ وألن الكتابــة يقــع ــا الطــالق، وكــل نــوع وقــع بــه الطــالق 

   جاز أن يقع به اللعان كالنطق.

z���z���z���z���z���z���z���z���2727xQ2�A��7+�ن�אKxQ2�A��7+�ن�אKxQ2�A��7+�ن�אKxQ2�A��7+�ن�אKxQ2�A��7+�ن�אKxQ2�A��7+�ن�אKxQ2�A��7+�ن�אKxQ2�A��7+�ن�אK��������
يتأتى منـه كتأتيـه مـن البصـري، فأمـا ) 3(النسب؛ ألنهاألعمى يالعن يف نفي 
: فــإذا قلنــا: ال يصــح لعانــه فألنــه متعلــق بالرؤيــة )4(يف القــذف، ففيــه اخــتالف

  نوع من احملسوس كالرؤية.  )5(وذلك ممتنع منه، وإذا قلنا: يصح فألن اللمس
�z�����z�����z�����z�����z�����z�����z�����z����28287�
���a���������ed���
�EK7ذא������د-����Q��0א�L���q&eא��R��%6وא���a?א�����a���������ed���
�EK7ذא������د-����Q��0א�L���q&eא��R��%6وא���a?א�����a���������ed���
�EK7ذא������د-����Q��0א�L���q&eא��R��%6وא���a?א�����a���������ed���
�EK7ذא������د-����Q��0א�L���q&eא��R��%6وא���a?א�����a���������ed���
�EK7ذא������د-����Q��0א�L���q&eא��R��%6وא���a?א�����a���������ed���
�EK7ذא������د-����Q��0א�L���q&eא��R��%6وא���a?א�����a���������ed���
�EK7ذא������د-����Q��0א�L���q&eא��R��%6وא���a?א�����a���������ed�������������������������������������������������������������������EKذא������د-����Q��0א�L���q&eא��R��%6وא���a?א��

xא�0+�ن�zذ�xא�0+�ن�zذ�xא�0+�ن�zذ�xא�0+�ن�zذ�xא�0+�ن�zذ�xא�0+�ن�zذ�xא�0+�ن�zذ�xא�0+�ن�zذ���������
إذا تصادفا على انتفاء النسب أو االعـرتاف بأـا زنـت، فهـل يكفـي ذلـك 

: فوجـــــه قولـــــه: إن )6(يف انتفـــــاء النســـــب أم البـــــد مـــــن اللعـــــان؟ ففيـــــه روايتـــــان
التصادق كاف أنه معىن خيلصه من القذف فوجب أن ينتفى بـه النسـب عنـه 

  مع دعواه أصله اللعان.
                                                           

 ).2/343) انظر: المدونة: (1(

 ).211) انظر: مختصر المزني: (ص: 2(

 ) في (م): uن طريقه.3(

  ).343-2/342) انظر: المدونة: (4(

 .) في (م): الحس5(

 ).29)، الكافى: (ص: 204)، الرسالة: (ص: 2/99) انظر: التفريع: (6(
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ووجــه القــول: إنــه البــد مــن لعــان أن ذلــك تواطــؤ منهمــا علــى ســقوط حــق 
  الولد، فال يقبل إال باللعان الذي هو طريق نفيه.  
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b
�7�Wא�+��b
�7�Wא�+��b
�7�Wא�+��b
�7�Wא�+��b
�7�Wא�+��b
�7�Wא�+��b
�7�Wא�+��b
�7�Wא�+����������

: طــالق ومــا يف معنــاه مــن فســخ النكــاح ومــوت، شــيئان )1(املوجــب للعــدة
فأمــــا مــــن مل والعــــدة مــــن الطــــالق أو الفســــخ ال تكــــون إال يف مــــدخول ــــا، 

يــدخل ــا فــال عــدة عليهــا، والعــدة ثالثــة أضــرب: عــدة بــإقراء، وعــدة بوضــع 
  محل، وعدة بشهور.

واملعتــــدات ثــــالث: فــــذات حــــيض وممتنــــع عليهــــا احلــــيض لصــــغر أو إيــــاس 
ومرتابة وعلى وجه آخـر ينقسـمن إىل ضـربني: ضـرب ُتكمـل ال تنقسـم العـدة 

رقـاء ألن مـىت كمـل الـرق فيهن: (وهن احلرائـر، وضـرب ينصـف فـيهن وهـن األ
أو تبعض فتنتصف نوع من العدة فيهن دون مجيعهـا علـى مـا نبينـه  )2( فيهن)

  .)3(إن شاء اهللا
z���z���z���z���z���z���z���z���11x���
��ل�(�Q0ن���S��b
��Kxא�+�
��ل�(�Q0ن���S��b
��Kxא�+�
��ل�(�Q0ن���S��b
��Kxא�+�
��ل�(�Q0ن���S��b
��Kxא�+�
��ل�(�Q0ن���S��b
��Kxא�+�
��ل�(�Q0ن���S��b
��Kxא�+�
��ل�(�Q0ن���S��b
��Kxא�+�
��ل�(�Q0ن���S��b
��������Kא�+

وإمنـــا قلنـــا: إنـــه ال عـــدة إال علـــى مـــدخول ـــا مـــن الطـــالق والفســـخ  دون 
�m�m�m�m������x��w��v��u��t��s��r��q������x��w��v��u��t��s��r��q������x��w��v��u��t��s��r��q������x��w��v��u��t��s��r��q لقولـــه تعـــاىل: املـــوت؛
��z��y��z��y��z��y��z��yb��a��`��_��~��}��|��{b��a��`��_��~��}��|��{b��a��`��_��~��}��|��{b��a��`��_��~��}��|��{llll�)4( وألن براءة رمحها ،
  والعدة يف الطالق لالسترباء فقط. )5(معلومة

  
                                                           

: مأخوذة من الع�د والحس�اب، واص�طQحاً: ھ�ي م�دة من�ع النك�اح لفس�خه أو م�وت ال�زوج أو طQق�ه العدة لغة) 1(
 ).2/62)، الفواكه الدواني:396(انظر المصباح المنير (ص: 

 ).م( من سقط: قوسين بين ما )2(

-206الرس��الة: (ص: )، 118-2/114)، التفري�ع: (81-75-2/68ف�ي جمل�ة ھ�ذه اuحك�ام انظ�ر: المدون�ة: ( )3(
 ).294-292)، الكافى: (ص: 207

 .49سورة اuحزاب، ا.ية:  )4(

 ).ق( من سقطت: معلومة )5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���22A���b
��KAא�+�b
��KAא�+�b
��KAא�+�b
��KAא�+�b
��KAא�+�b
��KAא�+�b
��KAא�+�b
��������-*א��xL-*א��xL-*א��xL-*א��xL-*א��xL-*א��xL-*א��xL-*אK��xLא�+
فتكــــون بــــالطالق والفســــخ دون املــــوت ال خــــالف  )1(فأمــــا العــــدة بــــاألقراء

، وهــي ملـــن حتــيض وتطهـــر بثالثــة قــروء للحـــرة وقــرآن لألمـــة، وإمنــا قلنـــا )2(فيــه
، )�mmmml��k��j�����i��hl��k��j�����i��hl��k��j�����i��hl��k��j�����i��hllll�)3تعــــــــــاىل: ذلــــــــــك، لقولــــــــــه

وأمجعـــوا أن فســـخ النكـــاح جيـــب لـــه مـــن ذلـــك مـــا جيـــب بـــالطالق يف النكـــاح 
  .)4(الصحيح
z���z���z���z���z���z���z���z���33��xLא*-Aא�Q6+(�7K��xLא*-Aא�Q6+(�7K��xLא*-Aא�Q6+(�7K��xLא*-Aא�Q6+(�7K��xLא*-Aא�Q6+(�7K��xLא*-Aא�Q6+(�7K��xLא*-Aא�Q6+(�7K��xLא*-Aא�Q6+(�7K��������

خالفـا أليب حنيفـة )6(مـا بـني احليضـتني مـن الطهـر )5(واألقراء األطهار وهي
أحدها: أن القـرء ، ففيه أدلة: )8(لقوله تعاىل:  ؛)7(يف قوله: إن األقراء احليض

اسـم يقـع علـى الطهـر واحلـيض واملـراد أحـدمها، فيجـب إذا قعـدت ثالثـة قــروء 
وينطلق عليها اإلسم أن جيز ا، وإن شذت بنيتها على تعليق احلكـم بأوائـل 

  واألبوين واللمسني.  )9(األمساء كالشفقني
ألن مجــــع املؤنــــث مــــا دون العشــــرة بغريهــــا، ؛واألخــــرى أنــــه بصــــيغة التــــذكري

  وذلك يفيد أنه مجع قرء وهو طهر ال حيضة.
والثالث أن إطالق األمر واألخبار عن الوجوب على الفور وال ميكن ذلك 
إال على ما نقوله أن يطلقهـا طـاهراً فتعتـد عقيـب الطـالق أو حائضـاً فعقيـب 

                                                           

وأص�ل الق�راء الوق�ت يق�ال: ج�اء ف�Qن لقرئ�ه أي لوقت�ه، فلم�ا ك�ان الطھ�ر  -بف�تح الق�اف–اuقراء: جم�ع ق�رء  )1(
)، المص�باح المني�ر 206مقال�ة (ص: يجيئ لوقت سمى قرءاً، وھو يطلق على الطھر والحيض (انظ�ر غ�رر ال

 ).501(ص: 

 ).7/448)، (المغني: 6/256سلم: ()، شرح م7/71)، بداية المجتھد: (108انظر اzجماع (ص:  )2(

 .228سورة البقرة، ا.ية:  )3(

 ).7/448)، (المغنى: 6/256)، شرح مسلم: (7/71)، بداية المجتھد: (108انظر اzجماع (ص:  )4(

 وھو.في (م):  )5(

 ). 293)، الكافى: (ص: 106)، الرسالة: (ص: 2/114انظر: التفريع: ( )6(

 ). 3/80)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (217انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )7(

 .228سورة البقرة، ا.ية:  )8(

 في (م) و(ر): كالشقيقين. )9(
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أي يف حــال يعتــدون فيهـــا وعنــدهم أن حــال الطهـــر ) 1(احلــيض قولــه تعـــاىل: 
: "مـــــره يف حــــديث ابــــن عمــــر �عــــدة، وقولــــه ليســــت بعــــدة ليســــت حبــــال 

فلرياجعها حىت تطهر مث حتيض مث تطهـر، مث إن شـاء أمسـك، وإن شـاء طلـق 
، وهــذا نــص، وألنــه )2(فتلــك العــدة الــيت أمــر اهللا تعــاىل أن يطلــق هلــا النســاء"

زمــان جيــوز إيقــاع الطــالق فيــه فوجــب أن  )3(حــيض كالــذي يطلــق فيــه، وألــا
  معتداً به أصله احلمل. يكون
z���z���z���z���z���z���z���z���44��x!(Aא�b
��7K��x!(Aא�b
��7K��x!(Aא�b
��7K��x!(Aא�b
��7K��x!(Aא�b
��7K��x!(Aא�b
��7K��x!(Aא�b
��7K��x!(Aא�b
��7K��������

، بنـاء )4(وإمنا قلنا: إا قرآن لألمة خالفاً لداود يف تسويته بينها وبني احلـرة
علـــى نقصـــان طـــالق العبـــد وقـــد ذكرنـــاه، وألن العـــدة معتـــربة مـــع عـــدم الريبـــة 
حلرمة املعتدة فتكمل بكمـال حرمتهـا وتـنقص بنقصـان حرمتهـا، وحرمـة األمـة 

ض من حرمة احلرة، فكانت عـدا علـى النصـف، وإمنـا قلنـا: إـا تكمـل أخف
ألن القرء ال يتبعض فكمل كما كمل طالق العبد اثنتني، وإمنا سوينا  ؛قرءين

ألن الــنص بــالرق قــد مشلهــن  ؛بــني مــن اســتغرقها الــرق وبــني مــن تــبعض فيهــا
  وغلب على أحكامهن.

z���z���z���z���z���z���z���z���55�7�!���&Sא,%20!�وא��c���!��7K�7א�&%��!��&Sא,%20!�وא��c���!��7K�7א�&%��!��&Sא,%20!�وא��c���!��7K�7א�&%��!��&Sא,%20!�وא��c���!��7K�7א�&%��!��&Sא,%20!�وא��c���!��7K�7א�&%��!��&Sא,%20!�وא��c���!��7K�7א�&%��!��&Sא,%20!�وא��c���!��7K�7א�&%��!��&Sא,%20!�وא��c���������א�+
��xbא�+
��xbא�+
��xbא�+
��xbא�+
��xbא�+
��xbא�+
��xbא�+
�7K��xbא�&%��!�
لعموم الظواهر، وألـا عـدة السـترباء  ؛واملسلمة والكتابية يستويان يف ذلك

  .)5(الرحم كوضع احلمل
  

  

                                                           

  .1سورة الطQق ا.ية:  )1(

 ) سبق تخريج الحديث.2(

 ي (م): ف�نه.ف )3(

 ).2/84)، رحمة اuمة في اختQف اuئمة؛ (2/135)، الميزان: (7/87انظر: بداية المجتھد: ( )4(
 ).293)، الكافى: (ص: 206)، الرسالة: (ص: 2/117)، التفريع: (78-2/76انظر: المدونة: ( )5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���66��x!(Aوא�b*.א��g�Q&(K��x!(Aوא�b*.א��g�Q&(K��x!(Aوא�b*.א��g�Q&(K��x!(Aوא�b*.א��g�Q&(K��x!(Aوא�b*.א��g�Q&(K��x!(Aوא�b*.א��g�Q&(K��x!(Aوא�b*.א��g�Q&(K��x!(Aوא�b*.א��g�Q&(K��������
احلــرة يف الــدم مــن احليضــة الثالثــة حلــت واَألَمــة إذا دخلــت  )1(وإذا دخلــت

يف احليضة الثانية وأقل ما يقبل قوهلا فيه ما ميكن مثله يف العادة فقيل: مخسة 
وأربعون، وقيل: أربعون، وقيـل: يف شـهران إن أمكـن أن يكـون مثلـه، وكـذلك 

  .)2(ينبغي أن يكون اجلواب معلقاً باإلمكان يف العادة
z���z���z���z���z���z���z���z���77א��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��K��x�2.�5א����b
+��x�2.�5א����b
+��x�2.�5א����b
+��x�2.�5א����b
+��x�2.�5א����b
+��x�2.�5א����b
+��x�2.�5א����b
+��x�2.�5א����b
+��������

فأما اإلعداد بوضع احلمـل فيسـتوي فيـه املعتـدات كلهـن حرائـرهن وإمـائهن 
واملسـلمات والكتابيــات، واألســباب املوجبــة لــه مــن الطــالق والفســخ والشــبهة 
واملــــوت وال حتــــل املعتــــدة إال بوضــــع مجيعــــه ومــــا دام معهــــا بقيــــة مــــن احلمــــل 

وثبـــوت املـــرياث وحتـــل  حكـــم مـــن مل تضـــع شـــيئاً يف وجـــوب الرجعـــة فحكمهـــا
  .)3(واملضغة وما يقع عليه اسم احلمل إىل كمال اخللقة بوضع العلقة

¼��¼��¼��¼����m�m�m�mقولــــه تعــــاىل:ل ؛وإمنــــا قلنــــا: إن عــــدة احلامــــل احلــــرة وضــــع احلمــــل
Á��À��¿��¾��½Á��À��¿��¾��½Á��À��¿��¾��½Á��À��¿��¾��½llll�)4 ( ــــــني الكتابيــــــة واألمــــــة وســــــوينا بينهــــــا وب

احلرمــة وال ميكــن للعمــوم، وألنــه يعلــم بــه بــراءة الــرحم بيقــني ولــيس مببــين علــى 
  تصنيفه.

: وإمنـــا قلنـــا: إن احلامـــل املتـــوىف عنهـــا تعتـــد بوضـــع احلمـــل خالفـــاً ملـــن قـــال

ولــدت بعــد وفــاة  )6(لعمــوم الظــاهر، وألن ســبيعة األســلمية )5(األجلــنيأقص��ى 
: "قـــد حللــــت فــــانكحى مــــن �بنصــــف شــــهر فقـــال، هلــــا ســــول اهللا  زوجهـــا

                                                           

  إذا دخلت: سقطت من (م).  )1(
 ).293)، الكافى: (ص: 115-2/114()، التفريع: 2/74انظر: المدونة: ( )2(
 ). 293)، الكافى: (ص: 206)، الرسالة: (ص: 116-2/115)، التفريع: (68-2/67انظر: المدونة: ( )3(

 .4 سورة الطQق، ا.ية: )4(

)، عب�د 2/589) فقد قال ابن عباس: وروى عن علّي وجه منقطع: إنھا تعتد بأقصى اuجل�ين (انظ�ر الموط�أ: (5(
 )).6/470الرزاق: (

 ).748) سبيعة اuسلمية: بنت الحارث زوج سعد بن خولة لھا صحبة (تقريب التھذيب: 6(
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كـــــذوات األقـــــراء، وألن   بوضـــــع احلمــــل بـــــراءة رمحهــــا ، وألنـــــه يعلــــم)1(شــــئت"
جتتمع مع احلمل فتصريان عدة واحدة أصله يف حق  األشهر عدة بنفسها وال

  املطلقة.
وظــــاهر ) mmmm����Á��À��¿Á��À��¿Á��À��¿Á��À��¿llll�)2 قولــــه تعــــاىل:وإمنــــا اعتربنــــا وضــــع مجيعــــه ل

  ذلك يفيد اجلميع، وألن الرحم مشغولة ببقية احلمل فكان كالكل.
 لعمـوم الظـاهر، وألنـه ؛احلمـلإمنا قلنا: إا حتل بوضع مـا يقـع عليـه اسـم و 

  يعلم به براءة الرحم واعتباراً مبا ختطط به من اخللقة.
z���z���z���z���z���z���z���z���88��x9��F���
אد�&�aא�K��x9��F���
אد�&�aא�K��x9��F���
אد�&�aא�K��x9��F���
אد�&�aא�K��x9��F���
אد�&�aא�K��x9��F���
אد�&�aא�K��x9��F���
אد�&�aא�K��x9��F���
אد�&�aא�K��������

وأمـــا االعتـــداد بالشـــهور فيجـــب تـــارة عـــن الطـــالق وتـــارة عـــن الوفـــاة، فأمـــا 
خ فثالثــة أشــهر مــا كانــت مــن متــام أو نقصــان سعــن الطــالق والــف الواجــب

ن كــان مــن بعضــه كمــل عــدد األول باحلســاب شــهر، وإ إن ابتــدئت مــن أول
العــدة مث تعتــد الشــهرين بعــده باألهلــة مث تــتم  فــتجلس بقيتــه مــن يــوم وجبــت

  طلقت يف بعض يوم ففيها روايتان: ، فإن)3(باقي األول بالعدد املكمل
إحــدامها: أــا تعتــد مــن ذلــك الوقــت إىل مثلــه، واألخــرى إلغــاء ذلــك اليــوم 

وهذه العدة هي ملـن دخـل ـا ممـن مل حتـض لصـغر  ،)4(العدة من غده وابتداء
منه لكرب يستوى فيه اإلماء واحلرائر واملسلمات والكـوافر ومـن قصـر  أو يائسة

إطاقـــة الـــوطء فـــال يعـــد وطؤهـــا موجبـــاً لالعتـــداد، وإمنـــا هـــو جـــرم  ســـنها عـــن
  وإفساد.

                                                           

)، ومس�لم ف�ي الط�Qق، ب�اب: انقض�اء ع�دة المت�وفي 6/676) أخرجه البخاري، ب�اب: تفس�ير س�ورة الط�Qق: (1(
 ).2/1122عنھا زوجھا: (

 .4سورة الطQق، ا.ية: )2(

 في (ق): كالمكمل. )3(

 (م): في غيره.في  )4(
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وأمــا الواجــب عــن الوفــاة فيفــرتق فيــه حكــم احلرائــر واإلمــاء، فللحــرة أربعــة 
وعشـر ليـال، ولَألَمـة شـهران ومخـس ليـال، وعلـى الصـغرية مثـل مـا علـى  أشهر

اليت مل يـدخل ـا مثـل مـا؟ إىل املـدخول ـا، إال أن غـري املـدخول ـا  الكبرية
الشـــهور مـــن غـــري حاجـــة علـــى حـــيض، واملـــدخول ـــا الـــيت حتـــيض ال  تربؤهـــا

)1(يربؤها إال
ف الشهور احليض وحيضة واحدة جمزية، فإن حاضت يف تضاعي 
فـإن مل حتــض حـىت انقضـت العـدة نظــر، فـإن مل يكـن هلـا عــادة  برئـت بـذلك،

ومل ختــش ريبـة انتظــرت إىل متـام تســعة أشـهر مــن يـوم الوفــاة،  احلـيض )2(بتـأخر
بتــأخريه إىل مـــدة يــدخل فيهــا عـــدا بالشــهور ففيهـــا  )3(عـــادة وإن كانــت هلــا

  روايتان:
 حتـض، واألخـرى: أـا ال تـربأ إالإحدامها: أا تربئ مبضي الشهور وإن مل 

  باحليض، وعنه يف الكتابية املدخول ا يف عدة الوفاة روايتان: 
 رمحهـا بـثالث حـيض )4(إحدامها: أا مثل املسلمة، واألخـرى أـا تسـتربئ

  .)5(والقول يف الكتابية غري املدخول ا يتخرج على هاتني الروايتني
z���z���z���z���z���z���z���z���99��x9��F����
&+��K(�!4�7د�K��x9��F����
&+��K(�!4�7د�K��x9��F����
&+��K(�!4�7د�K��x9��F����
&+��K(�!4�7د�K��x9��F����
&+��K(�!4�7د�K��x9��F����
&+��K(�!4�7د�K��x9��F����
&+��K(�!4�7د�K��x9��F����
&+��K(�!4�7د�K��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������قولـه تعـاىل:وإمنا قلنا: إن عدة مـن ليسـت مـن أهـل احلـيض ثالثـة أشـهر؛ ل

�m�m�m�m���¹�� �̧��¶��µ��́ ��³��²��±��°��̄ ��®����¬��«���¹�� �̧��¶��µ��́ ��³��²��±��°��̄ ��®����¬��«���¹�� �̧��¶��µ��́ ��³��²��±��°��̄ ��®����¬��«���¹�� �̧��¶��µ��́ ��³��²��±��°��̄ ��®����¬��«
ºººº»»»»��������Á��À��¿��¾��½��¼Á��À��¿��¾��½��¼Á��À��¿��¾��½��¼Á��À��¿��¾��½��¼ llll�)6( وألن ذلك أقل ما يعلـم ،

  به براءة الرحم، فلذلك جعل بدل األقراء.

                                                           

 في (م): إلى. )1(

 في (ق): بتأخير. )2(

 في (ق): عدة. )3(

 في (ق): تستبين. )4(

)، 206)، الرس���الة: (ص: 117-2/116)، التفري���ع: (75-2/68ف��ي جمل���ة ھ��ذه اuحك���ام انظ���ر: المدون��ة: ( )5(
 ).294-293الكافى: (ص: 

 .4سورة الطQق، ا.ية: )6(
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مــن أول الشــهر أجزأــا الشــهور باألهلــة ألن  )1(إــا إذا ابتــدأتوإمنــا قلنــا: 
اخلطــاب إذا صــدر ولــه عــرف يف الشــرع محــل عليــه وعــرف الشــرع يف الشــهور 

  هو باألهلة. 
وإمنـــا قلنـــا: إنـــه يكمـــل عـــدد الشـــهر املبتـــدأ يف بعضـــه؛ ألـــا إمنـــا يكـــون لـــه 

كــان لــه حكــم حكــم اهلــالل إذا ابتــدئ مــن أولــه، فأمــا إذا ابتــدئ مــن بعضــه  
  واحتياطاً.  العدد استظهاراً 

                قولـــه تعـــاىل:وإمنـــا قلنـــا: إـــا إذا طلقـــت يف بعـــض يـــوم اعتـــدت إىل مثلـــه؛ ل

�m�m�m�m¶��µ¶��µ¶��µ¶��µllll)2(،  وذلـــك يقتضـــى العـــدد مـــن وقـــت الوجـــوب، وألن مـــن
ـــره داره ثالثـــة أشـــهر وأطلـــق كـــان  )3(حلـــف ال يكلـــم زيـــداً ثالثـــة أشـــهر أو أج

حمموًال على أا من وقته، فكذلك هذا، ووجه قوله: إا تلغى اليـوم احتياطـا 
لصعوبة ضبط الوقت الذي تبتدئ منه ومقابلته به، وألن نظـائره قـد فعـل فيـه 
مثــل ذلــك باعتبــار األربعــة أيــام إلقامــة املســافر، والعقيقــة، واحلــول يف الزكــاة، 

  وىل القياس.فكذلك ها هنا واأل
وإمنا سوينا بـني اَألَمـة واحلـرة يف ذلـك؛ للعمـوم واعتبـاراً بعـدة األقـراء ووضـع 
 احلمـل، وإمنـا قلنـا: إن وطء الـيت ال تطيــق الـوطء ال يوجـب عـدة للعلـم بــرباءة

 الرحم؛ وألن الوطء إمنا يسمى وطئاً إذا كان فـيمن تطيقـه، فأمـا إذا كانـت ال

 وإصـــــابتها يف غـــــري ذلـــــك املوضـــــع؛ ألنـــــه لـــــيستطيقـــــه جـــــرى جمـــــرى اجلـــــرح، 

  باالستمتاع املطلوب، وألنه ال يوجب مهراً وال إحالًال، وإمنا هو جناية.

��������

                                                           

 في (مك): ابتدت. )1(

 .4سورة الطQق، ا.ية: )2(

 في (م): في أجاره. )3(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1010��x�I�.א�b*.א�b
��7K��x�I�.א�b*.א�b
��7K��x�I�.א�b*.א�b
��7K��x�I�.א�b*.א�b
��7K��x�I�.א�b*.א�b
��7K��x�I�.א�b*.א�b
��7K��x�I�.א�b*.א�b
��7K��x�I�.א�b*.א�b
��7K��
 وإمنـا قلنــا: إن عــدة احلــرة احلائــل يف الوفــاة أربعــة أشــهر وعشــراً للظــاهر وهــو

ـــــــه تعـــــــاىل �m�m�m�m��H���G��F��E��D��C��B��A��H���G��F��E��D��C��B��A��H���G��F��E��D��C��B��A��H���G��F��E��D��C��B��A:)1(قول
IIIIllll)2(.  

 تنصيفها، )3(وإمنا قلنا: إن عدة األمة شهران ومخس ليال؛ ألا عدة ميكن

 فكانت فيها على النصف من احلرة كـاألقراء، وقـد احرتزنـا مـن وضـع احلمـل،

 ، ومن الثالثة أشهر ألـا تـراد لـيعلم بـراءة الـرحم يف)4(فإّن الوضع ال يتنصف

  أقل ما ميكن، وذلك ال ميكن تنصيفه.
z���z���z���z���z���z���z���z���1111��xbU�א���Q0��bא�����b
����EK��xbU�א���Q0��bא�����b
����EK��xbU�א���Q0��bא�����b
����EK��xbU�א���Q0��bא�����b
����EK��xbU�א���Q0��bא�����b
����EK��xbU�א���Q0��bא�����b
����EK��xbU�א���Q0��bא�����b
����EK��xbU�א���Q0��bא�����b
����EK��

 وإمنــا أوجبنــا علــى الصــغرية العــدة يف الوفــاة علــى كــل حــال ويف الطــالق مــع

لـداود يف قولـه: ال عـدة علـى الصـغرية، لعمـوم الظـواهر مـن  )5(الدخول خالفـاً 
وهــــــذا  )7(���m�m�m�mº���¹��¸º���¹��¸º���¹��¸º���¹��¸llll، وقولــــــه:)�m�m�m�mE��DE��DE��DE��Dllll )6تعــــــاىل:  قولــــــه
أا زوجة دخل ا أو توىف الزوج عنها، وإمنا قلنا: واعتباراً بالبوالغ بعلة  نص،

  تلزم غري املدخول ا للعموم، وألن طريقها العبادة احملضة دون براءة الرحم.
z���z���z���z���z���z���z���z���1212�b
��7K�b
��7K�b
��7K�b
��7K�b
��7K�b
��7K�b
��7K�b
��7K���������UJ�UJ�UJ�UJ�UJ�UJ�UJ�UJ��x�������xא,
��ل������xא,
��ل������xא,
��ل������xא,
��ل������xא,
��ل������xא,
��ل������xא,
��ل����א,
��ل�

 وراءه أمــر )8(ألنــه لــيس ؛وإمنــا قلنــا: إن غــري املــدخول ــا تــربأ مبضــي املــدة

فأمـا املـدخول ـا فـال يربؤهـا إال حيضـة علـى يطلب سواه، فلـم يلزمهـا غـريه، 
مـــن  )10(؛ ألـــا بـــائن مـــدخول ـــا)9(بينـــاه خالفـــاً أليب حنيفـــة والشـــافعي مـــا

                                                           

)1( .  في (م):عزَّ وَجلَّ

 .234سورة البقرة، ا.ية:  )2(

 في (ق): يجب. )3(

 في (م): ينتصف. )4(

 ).11/638)انظر: المحلى: (5(

 .234سورة البقرة، ا.ية:  )6(

 .4سورة الطQق، ا.ية: )7(

 ) في (ق): يسويھا.8(

 ).215-5/211)، اuم: (219-218الطحاوي (ص: ) انظر: مختصر 9(

   ).ر( ومن) م( من سقطت: بھا مدخول) 10(
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مل تتـــيقن بـــراءة رمحهـــا فلـــم تـــربأ إال بـــاحليض أو الـــرتبص الـــدال  ذوات احلـــيض
القائم مقام احليض أصله املطلقة، وألن احتباس احليض عن  على براءة الرحم

  عارض أو سبب يعرف ريبة وال جيوز النكاح مع الريبة. عادته من غري
z���z���z���z���z���z���z���z���1313��xb
Oא��א�!v�.א�LאdPE�K(�!2S.אK��xb
Oא��א�!v�.א�LאdPE�K(�!2S.אK��xb
Oא��א�!v�.א�LאdPE�K(�!2S.אK��xb
Oא��א�!v�.א�LאdPE�K(�!2S.אK��xb
Oא��א�!v�.א�LאdPE�K(�!2S.אK��xb
Oא��א�!v�.א�LאdPE�K(�!2S.אK��xb
Oא��א�!v�.א�LאdPE�K(�!2S.אK��xb
Oא��א�!v�.א�LאdPE�K(�!2S.אK��������

 ولـيس ؛ألن األصل هو العدة املعتد ـا ؛وإمنا قلنا: إن حيضة واحدة جمزية

   االسترباء مبجرده مقصوداً فيستوى فيه ما جيب حلرمتها.

z���z���z���z���z���z���z���z���1414KKKKKKKK����������x!6%�7א��b*(���g4ن�������������7א� ���د����4ن��7�b*(���gא��7��x!6%א� ���د����4ن��7�b*(���gא��7��x!6%א� ���د����4ن��7�b*(���gא��7��x!6%א� ���د����4ن��7�b*(���gא��7��x!6%א� ���د����4ن��7�b*(���gא��7��x!6%א� ���د����4ن��7�b*(���gא��7��x!6%א� ���د����4ن��7�b*(���gא��7��x!6%א� ���د�
 ووجــه القــول يف الــيت عادــا أن حتــيض مــرة يف الســنة، أو فيمــا يــدخل فيــه

االعتداد بالشهور أا تربأ مبضي املدة، وإن مل حتض أن سبب تـأخريه للعـادة 
فحمـل علـى املعتـاد، ووجـه قولـه: إنـه ال يربؤهـا إال حلـيض اعتبارهـا  )1(لريبـة ال

  عادة هلا، وألن تأخره ميكن أن يكون للعادة ولشغل الرحم.ال  مبن
z���z���z���z���z���z���z���z���1515KKKKKKKK����������x���bد���a� �7א���x���bد���a� �7א���x���bد���a� �7א���x���bد���a� �7א���x���bد���a� �7א���x���bد���a� �7א���x���bد���a� �7א���x���bد���a� �7א���������

وإمنــــا قلنــــا يف الــــيت ال عــــادة هلــــا بتــــأخري احلــــيض ويف املعتــــادة كــــذلك علــــى 
ألن ذلـك غالـب  ؛الروايتني أا جتلس متام تسعة أشـهر مـن يـوم الوفـاة إحدى

الـرحم مـن زوال الريبـة، وتـأخري احلـيض، وهو الـذي يعلـم بـه بـراءة  مدة احلمل
  بعد تربصها هذه املدة بريبة انتظرت زواهلا. وإن أحست
z���z���z���z���z���z���z���z���1616KKKKKKKK����������xLא\&Naא������9و4ن���0F����!���&Sאد�א�
���9و4ن���0���אNa&\א��xLوP/�א�&F����!���&Sאد�א�
���9و4ن���0���אNa&\א��xLوP/�א�&F����!���&Sאد�א�
���9و4ن���0���אNa&\א��xLوP/�א�&F����!���&Sאد�א�
���9و4ن���0���אNa&\א��xLوP/�א�&F����!���&Sאد�א�
���9و4ن���0���אNa&\א��xLوP/�א�&F����!���&Sאد�א�
���9و4ن���0���אNa&\א��xLوP/�א�&F����!���&Sאد�א�
���9و4ن���0���אNa&\א��xLوP/�א�&F����!���&Sאد�א�
��������وP/�א�&

 لعمـوم الظـواهر وألنـه ؛ووجه قوله (يف الكتابية أن عليها االعتـداد بالشـهور

م مـــات عنهـــا ليســـت حبامـــل نـــوع مـــن البينونـــة كـــالطالق، وألـــا زوجـــة مســـل
العـــــدة بالشـــــهور كاملســـــلمة، وألن كـــــل عـــــدة لزمـــــت املســـــلمة لزمـــــت  فتلزمهـــــا

  .  )2(احلمل) الكتابية كوضع
                                                           

 ) في (م): للريبة.1(

 ).م( من سقط: قوسين بين ما )2(
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 ألن تربصها يتعلـق بـه حـق هللا تعـاىل وحـق ؛ووجه قوله: إن عليها االسترباء

ألنــه ال يربؤهـــا إال  )1(للمســلم فأمــا حــق املســلم فحــق النســب وذلــك يلزمهــا
 )2(بــرباءة الــرحم، ومــا زاد علــى ذلــك حــق هللا حمــض وحقــوق اهللا تعــاىل العلــم
  املتميزة عن حقوق اآلدميني ال خياطب ا الكفار. احملضة

وإمنــــــا قلنــــــا: إن غــــــري املــــــدخول ــــــا مــــــن الكتابيــــــات يتخــــــرج علــــــى هــــــذا 
ألن الطريقــة فيــه واحــدة فلــم يكــن لــه وجــه إال إجــراؤه جمــرى مــا  ؛االخــتالف

  تقدم.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1717KKKKKKKK����������x!���7
�bא,*����x!���7
�bא,*����x!���7
�bא,*����x!���7
�bא,*����x!���7
�bא,*����x!���7
�bא,*����x!���7
�bא,*����x!���7
�bא,*����������

 فأمـــا املرتابـــة فهـــي الـــيت ترتفـــع حيضـــتها مـــن غـــري إيـــاس مـــن بعـــد أن كانـــت

 حتيض، فـال خيلـو ذلـك أن يكـون لعـارض يعلـم أنـه يـؤثر فيـه أو لغـري عـارض،

 فالعــارض إمــا رضــاع وإمــا مــرض، فــإن كــان تــأخريه للرضــاع فإــا ال تعتــد إال

  .  )3(الوقت أم قصرباألقراء، فتمكث متوقعة له إىل أن تراه طال 
 طلـق )4(وإمنا قلنا ذلـك لإلمجـاع واملعـىن: فأمـا اإلمجـاع فـإن حبـان بـن منقـذ

 امرأته وهي ترضع فمكثت حنـو سـنة ال حتـيض ألجـل الرضـاع مث مـرض حبـان

رضــي –فخــاف أن ترثــه إن مــات فخاصــمها إىل عثمــان، وعنــده علــّي وزيــد 
أـــا ترثـــه ألـــا ليســـت مـــن فقـــال هلمـــا: مـــا تريـــان، فقـــاال: نـــرى  -عـــنهم اهللا

يئســـن مـــن احملـــيض، وال مـــن األبكـــار الالئـــي مل حيضـــن فهـــي  القواعـــد الالئـــي
مات كان مـن قليـل أو كثـري مل مينعهـا إال الرضـاع فـانتزع  عنده على حيضتها،

حاضــت حيضــتني مــات حبــان فورثتــه واعتــدت عــدة  حبــان ابنــه منهــا، فلمــا

                                                           

 في (ق): وذلك m يلزمھا. )1(

 ).م( من سقطت: تعالى )2(

 ).293(ص:  )، الكافى:207-206)، الرسالة: (ص: 2/117)، التفريع: (2/74انظر: المدونة: ( )3(

حبان بن منقذ: بن واسع ب�ن حب�ان ب�ن منق�ذ ب�ن عم�رو اuنص�اري ث�م الم�ازني الم�دني ص�دوق م�ن الخامس�ة  )4(
 ).149(تقريب التھذيب: (
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ال يســـوغ هلـــا االعتـــداد بغـــري احلـــيض، بالرضـــاع  ، فـــأمجعوا أن التـــأخري)1(الوفـــاة
  حتيض وال آيسة. وعللوا ذلك بأا ليست ممن

 واملعىن هو جري العادة بأن الرضاع يؤثر يف تأخري احليض فـال يكـون ذلـك

  ريبة، فإذا كان ذلك وجب انتظار زواله.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1818KKKKKKKK����������x!v�*,א�b
��7��x!v�*,א�b
��7��x!v�*,א�b
��7��x!v�*,א�b
��7��x!v�*,א�b
��7��x!v�*,א�b
��7��x!v�*,א�b
��7��x!v�*,א�b
��7��������

 ذكرهــا الشــيخ أبــو بكــر: إحــدامها أنــه كالرضــاع )2(وأمــا املــرض ففيــه روايتــان

 عــن أشــهب، واألخــرى أنـــه ريبــة، فوجــه قولــه: إنـــه كالرضــاع أن ســبب تـــأخر

 احليض معروف، وألن املرض يؤثر يف ذلك؛ ألنه يضـعف القـوة أو يكـون فيـه

 ما خيـرق الـدم أو حيبسـه، فكـان كالرضـاع ووجـه القـول بأنـه ريبـة أنـه لـيس فيـه

 ذلـــك لـــبعض األمـــراض دونعـــادة متقـــررة بتـــأخري احلـــيض، وال اختصـــاص يف 

  بعض فكان ريبة.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1919��xد�&+(�R�N�a9ض�و���U�����v�O�5q�9א�K(אد�
�����9���Uض�و�R�N�a)+&�دK��xא�&v�O�5q�9א�K(אد�
�����9���Uض�و�R�N�a)+&�دK��xא�&v�O�5q�9א�K(אد�
�����9���Uض�و�R�N�a)+&�دK��xא�&v�O�5q�9א�K(אد�
�����9���Uض�و�R�N�a)+&�دK��xא�&v�O�5q�9א�K(אد�
�����9���Uض�و�R�N�a)+&�دK��xא�&v�O�5q�9א�K(אد�
�����9���Uض�و�R�N�a)+&�دK��xא�&v�O�5q�9א�K(אد�
�����9���Uض�و�R�N�a)+&�دK��xא�&v�O�5q�9א�K(אد�
��Kא�&

 فأما إذا ارتفع حيضها لغري عارض وال سبب معتـاد تـأثريه يف رفـع احلـيض،

فإا تنتظر تسعة أشهر غالب مدة احلمـل، فـإن حاضـت يف خالهلـا حسـبت 
إىل تسـعة أشـهر، فـإن حاضـت احتسـبت مضـى قـرءاً مث تنتظـر القـرء الثـاين  ما
قـــرءاً آخـــر، وكـــذلك يف الثالـــث فـــإن مضـــت هلـــا تســـعة أشـــهر، ومل حتـــض  بـــه

االعتــداد بثالثــة أشــهر وصــارت مــن أهــل االعتــداد بالشــهور، فــإن  اســتأنفت
متامهــا ولــو بســاعة حســبت مجيــع مــا مضــى هلــا مــن وقــت  حاضــت مــن قبــل

أشــــهر مث ثالثــــة  )3(قــــرءاً مث اســــتأنفت تــــربص تســــعة الطــــالق وقــــت حيضــــها
ال حـيض يف خالهلـا فقـد حلـت وال يراعـي  بعدها، وأي وقت مضت هلا سنة

                                                           

 )2/58)، والشافعي في مسنده: (6/340)، وعبد الرزاق: (7/419أخرجه البيھقي في سننه: ( )1(

 ). 293)، الكافى: (ص: 206)، الرسالة: (ص: 117-2/115)، التفريع: (74-2/69انظر: المدونة: ( )2(

 ) في (م) و(ر): أربعة.3(



238 

وقــال الشــافعي يف اجلديــد متكـــث  ،)1(إن حاضــت بعــد الســنة بقليــل أو كثــري
تبلــــغ ســــن مــــن ال حتــــيض  أن تعلــــم بــــراءة رمحهــــا قطعــــاً وهــــو أن )2(أبــــداً إىل

طلقـــت فحاضـــت  امـــرأة: "أميــا �، فـــدليلنا قـــول عمــر بـــن اخلطـــاب )3(مثلهــا
أشــهر فــإن بــان  حيضــتها فإــا تنتظــر تســعة )4(حيضــة أو حيضــتني مث رفعتهــا

قـــول  ، وهـــذا)6(محـــل فـــذلك وإال اعتـــدت بعـــد التســـعة بثالثـــة أشـــهر" ))5ـــا
بـرباءة  العلـم )7(صحايب إمام ال خمالف له، وألن الغرض من ذلك التوصل إىل

جتلـس  قـني، ألن ذلـك يوجـب أنالرحم وقد ثبت أنه ال يراعى فيه القطع والي
الثالثة  أقصى مدة احلمل أو أن ال حيكم برباءة الرحم مبضي الثالثة األقراء أو

 أشـــهر ملـــن قاربـــت البلـــوغ، وذلـــك باطـــل فلـــم يبـــق إال االعتبـــار بالظـــاهر وقـــد

  حصل.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2020KKKKKKKK����������x!��]&%,א�b
��7��x!��]&%,א�b
��7��x!��]&%,א�b
��7��x!��]&%,א�b
��7��x!��]&%,א�b
��7��x!��]&%,א�b
��7��x!��]&%,א�b
��7��x!��]&%,א�b
��7������

 ألن ؛ســـــنة: إحـــــدامها أـــــا )8(يف عـــــدة املستحاضـــــة مـــــن الطـــــالق روايتـــــان

 االستحاضة ريبة فتجلس الغالب من مدة (احلمل تسعة أشـهر مث ثالثـة وهـي

 العـــدة، واألخـــرى أـــا إن ميـــزت بـــني الـــدمني وكـــان هلـــا قـــرءاً معلومـــاً اعتـــدت

بـــــــالتمييز اعتـــــــدت بـــــــه كغـــــــري ) 9(بـــــــه،ألا مـــــــن ذوات األقـــــــراء فـــــــإذا عرفتـــــــه)
  املستحاضة.

��������
��������

                                                           

 ).293)، الكافى: (ص: 2/117)، التفريع: (2/73انظر: المدونة: ( )1(

 ) في (م): حتى.2(

 ).154)، اzقناع: (ص: 218انظر: مختصر المزني: (ص:  )3(

 فعھا.) في (م): ر4(

 ) في (م): لھا.5(

 ).3/533)  والشافعي عنه (تلخيص الحبير: 2/582) أخرجه مالك: (6(

 ) التوصل إلى : سقطت من (م).7(

 ).293)، الكافى: (ص: 106)، الرسالة: (ص: 2/115)، التفريع: (69-2/68انظر: المدونة: ( )8(

 ).م( من سقط: قوسين بين ما )9(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2121KKKKKKKK����������xbא�����K(�!��]&%,א�b
��7��xbא�����K(�!��]&%,א�b
��7��xbא�����K(�!��]&%,א�b
��7��xbא�����K(�!��]&%,א�b
��7��xbא�����K(�!��]&%,א�b
��7��xbא�����K(�!��]&%,א�b
��7��xbא�����K(�!��]&%,א�b
��7��xbא�����K(�!��]&%,א�b
��7������
أـا  : إحدامها أربعة أشهر وعشراً، واألخرى)1(ويف عدا من الوفاة روايتان

حامـل   تقيم تسعة أشهر، فوجه األوىل عموم الظواهر، وألـا متـوىف عنهـا غـري
 كغــــري املستاحضــــة، ووجــــه الثانيــــة أن االستحاضــــة نفســــها ريبــــة، فوجــــب أن

   جتلس غالب مدة احلمل.

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2222��x�2.א�b
(�*�34�7K��x�2.א�b
(�*�34�7K��x�2.א�b
(�*�34�7K��x�2.א�b
(�*�34�7K��x�2.א�b
(�*�34�7K��x�2.א�b
(�*�34�7K��x�2.א�b
(�*�34�7K��x�2.א�b
(�*�34�7K������

 : إحـــــدامها أربـــــع ســـــنني وهـــــي)3(يف أكثـــــر احلمـــــل ثـــــالث روايـــــات) 2(وعنــــه

باملرتابة،  املشهورة، والثانية مخس والثالثة سبع، وفائدة اخلالف امتداد الرتبص
ال  وأن املطلقــة إذا أتــت بولــد ألكثــر مــن مــدة احلمــل مــن وقــت الطــالق فإنــه

  يلحق به.
 ، وإمنــا ذلـك ألنــه)4(المــرأة املفقـود أربــع سـنني �فوجـه األوىل ضــرب عمـر

وال  )6(-رضـــي اهللا عنهمـــا– )5(أكثـــر احلمـــل، وروي مثلـــه عـــن عثمـــان وعلـــيّ 
علــيهم فيــه، وقــد ذكــر أصــحابنا عــن أهــل املدينــة أن نســاء املاجشــون   خمــالف

ألربــع ســنني، وألن مــا زاد علــى الســنتني لــو مل يكــن مــدة للحمــل  كــن يلــدن
الولــد إذا ادعــاه وأكذبتــه ويف حلوقــه بــه دليــل علــى أنــه  بــه لوجــب أن ال يلحــق

  من مدته.
  وجوده. )7(ووجه اعتبار اخلمس أن ذلك قد وجد وذكر عن ابن عجالن

  وأما السبع فلم يقف على وجود هلا واألظهر األربع فقط.
                                                           

 .قريباً انظر المرجع التي ذكرت  )1(

 ).م( من سقطت: وعنه )2(

 ).293)، الكافى: (ص: 2/116)، التفريع: (93-2/92انظر: المدونة: ( )3(

 ).7/444)، البيھقي: (1/248)، ابن أبي شيبة: (2/575) أخرجه مالك: (4(

 )3/1/409)، سنن سعيد بن منصور: (1/284)، أبي شيبة: (7/445) أخرجه البيھقي: (5(

 ).م( من سقطت: عنھما 2 رضي )6(

: ھو عبد الواحد بن أبي البداح بن عاصم بن عدي اuنصاري العج�Qن، أح�د بن�ي العج�Qن، م�ن ابن عجEن) 7(
 ).9/244أھل المدينة، روى عن عبد هللا بن يزيد بن حارثة، روى عنه إسحق (اuنساب: 
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2323��x

4�bم�א�����K��x

4�bم�א�����K��x

4�bم�א�����K��x

4�bم�א�����K��x

4�bم�א�����K��x

4�bم�א�����K��x

4�bم�א�����K��x

4�bم�א�����K������
اســترباء ال عــدة أم الولــد مــن وفــاة ســيدها حيضــة واحــدة وهــي يف احلقيقــة 

أربعــة أشــهر  )2(، وقــد قــال عمــرو بــن العــاص)1(ألنــه عــن وطء بامللــك ؛عــدة
، ودليلنــا علــى عمــرو )3(وقــال أبــو حنيفــة: ثالثــة أقــراء كــاحلرة واملطلقــة وعشــراً،

��m�m�m�m����I��H���G��F��E��D��C��B��A����I��H���G��F��E��D��C��B��A����I��H���G��F��E��D��C��B��A����I��H���G��F��E��D��C��B��Aقوله تعاىل:
JJJJllll)4( ، ،فأوجـــب ذلـــك علـــى الزوجـــات فـــدل علـــى أن اإلمـــاء خبالفهـــن
اليمني فلم يلزم فيه عدة الوفاة كاألمة املوطوءة، ودليلنا على  وطء مبلكوألنه 

 ،)6(����mmmml��k��j�����i��hl��k��j�����i��hl��k��j�����i��hl��k��j�����i��hllllتعــاىل: قولــه )5(أيب حنيفــة
وجوبـه بامللـك، وألنـه اسـترباء عنـد ) 7(فأوجب ذلـك يف حـق املطلقـات فـانتفى

  زوال امللك عن الرقبة فكان بقرء واحد أصله األمة املبيعة.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2424��x
���!�א�S|م���7
4�bم�א����K��x
���!�א�S|م���7
4�bم�א����K��x
���!�א�S|م���7
4�bم�א����K��x
���!�א�S|م���7
4�bم�א����K��x
���!�א�S|م���7
4�bم�א����K��x
���!�א�S|م���7
4�bم�א����K��x
���!�א�S|م���7
4�bم�א����K��x
���!�א�S|م���7
4�bم�א����K��������

وهـذا إذا كانـت ممـن حتـيض، فـإن كانـت حـامًال فوضـع احلمـل، وإن كانـت 
فثالثــة أشــهر، فــإن كانــت مستحاضــة أو مرتابــة قعــدت تســعة أشــهر،  يائســة

وفاة زوجها شهران ومخـس ليـال، وقـد بينـا معـاين هـذه اجلملـة مـن  وعدا من
  .)8(قبل

��������
                                                           

 ).294)، الكافى: (ص: 206)، الرسالة: (ص: 117-2/116)، التفريع: (2/73انظر: المدونة: ( )1(

: بن وائل السھمي الصحابي المش�ھور، أس�لم ع�ام الحديب�ة وول�ى ام�رة مص�ر م�رتين وھ�و عمرو بن العاص) 2(
 ). 433الذي فتحھا، مات بمصر سنة اثنتين وأربعين، وقيل: بعد الخمسين (تقريب التھذيب، (ص: 

 ).3/82الميداني: ( )، مختصر القدوري مع شرح218انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )3(

 .234سورة البقرة، ا.ية:  )4(

 ).م( من سقطت: تعالى )5(

 .228سورة البقرة، ا.ية:  )6(

 في (ق): فانتفاء. )7(

 من قبل: سقطت من (م). )8(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2525�0Y,א�K�0Y,א�K�0Y,א�K�0Y,א�K�0Y,א�K�0Y,א�K�0Y,א�K�0Y,א�K��x��Pزو���6��'���!�+P*א��!��x��Pزو���6��'���!�+P*א��!��x��Pزو���6��'���!�+P*א��!��x��Pزو���6��'���!�+P*א��!��x��Pزو���6��'���!�+P*א��!��x��Pزو���6��'���!�+P*א��!��x��Pزو���6��'���!�+P*א��!��x��Pزو���6��'���!�+P*א��!������
 ؛)2(وهي يف العدة انتقلت إىل عدة الوفاة )1(املطلقة الرجعية إذا مات عنها

 ألا يف حكم الزوجات بدليل حلوق طالقه هلـا ووجـوب نفقتهـا عليـه وثبـوت

 التوارث بينهما، وألن كل من يلحقها طالقه لبقاء حكم الزوجية فموته عنهـا

  الزوجة. يوجب عليها عدة أصله
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2626��x��Pزو���6��'���KI��א��K��x��Pزو���6��'���KI��א��K��x��Pزو���6��'���KI��א��K��x��Pزو���6��'���KI��א��K��x��Pزو���6��'���KI��א��K��x��Pزو���6��'���KI��א��K��x��Pزو���6��'���KI��א��K��x��Pزو���6��'���KI��א��K������

 ؛)3(البــائن إذا مــات عنهــا زوجهــا ثبتــت علــى عــدا ومل تلزمهــا عــدة مبوتــه
  مات عن بائن منه كاليت قد خرجت من العدة. ألنه

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2727��xb
�������KאA)!�א,E�!�0Yذא��&��Xو����7א�+
�K��xbאA)!�א,E�!�0Yذא��&��Xو����7א�+
�K��xbאA)!�א,E�!�0Yذא��&��Xو����7א�+
�K��xbאA)!�א,E�!�0Yذא��&��Xو����7א�+
�K��xbאA)!�א,E�!�0Yذא��&��Xو����7א�+
�K��xbאA)!�א,E�!�0Yذא��&��Xو����7א�+
�K��xbאA)!�א,E�!�0Yذא��&��Xو����7א�+
�K��xbאA)!�א,E�!�0Yذא��&��Xو����7א�+

األمـة ومل تنتقـل إذا طلقت األمة فأعتقت وهي يف العدة مضـت علـى عـدة 
، خالفــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه: )4(عــدة احلـــرة كـــان الطــالق رجعيـــاً أو بائنـــا إىل

، والشـافعي يف قولـه إـا تبـىن علـى عـدة احلـرة )5(الرجعـي دون البـائن تنتقـل يف
ألــا أمــة معتــدة مــن طــالق فوجــب أن تبــىن علــى العــدة  ؛)6(األمــرين يف كــال

زوجها باقياً كاليت مل تعتق، وألا معتدة عن حال الطالق ما كان  اليت لزمتها
أن ال ينتقـــل اعتـــدادها مـــا دامـــت معتـــدة عنـــه، أصـــله الطـــالق  طـــالق فوجـــب

ألا تنتقل عن اعتداد الطالق إىل االعتـداد عـن  ؛املوت البائن، وال يلزم عليه
  املوت، وال تبىن.

��������
��������

                                                           

 عنھا: سقطت من (م). )1(

 ).294)، الكافى: (ص: 119-2/118)، التفريع: (2/75انظر: المدونة: ( )2(

 سابقاً. التي ذكرتانظر: المراجع  )3(

 ).294)، الكافى: (ص: 2/118)، التفريع: (2/2/82انظر: المدونة: ( )4(

 ).3/81)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (218انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )5(

 ). 154)، اzقناع (ص: 5/217) انظر: اuم: (6(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2828��xb
����7א�+�&��
+��������7א�+
E�K��xbذא�)�'��6�&��
+��������7א�+
E�K��xbذא�)�'��6�&��
+��������7א�+
E�K��xbذא�)�'��6�&��
+��������7א�+
E�K��xbذא�)�'��6�&��
+��������7א�+
E�K��xbذא�)�'��6�&��
+��������7א�+
E�K��xbذא�)�'��6�&��
+��������7א�+
E�K��xbذא�)�'��6�&��
+������������E�Kذא�)�'��6

عنهــا بعــد أن أعتقــت يف العــدة مــن طــالق رجعــي النتقلــت إىل ولــو مــات 
ألـــا يف حكــم الزوجـــات كــاحلرة وتعتــد عـــدة احلــرة، ألن املـــوت  ؛عــدة الوفــاة

   ألن املوت صادفها أجنبية. ؛صادفها حرة ولو كان الطالق بائناً مل تنتقل
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���2929��x!�q6���
م�א�+
P9�aE�b+!�א,��mوא,+%*����!+P*�3�7ن�א��K��x!�q6���
م�א�+
P9�aE�b+!�א,��mوא,+%*����!+P*�3�7ن�א��K��x!�q6���
م�א�+
P9�aE�b+!�א,��mوא,+%*����!+P*�3�7ن�א��K��x!�q6���
م�א�+
P9�aE�b+!�א,��mوא,+%*����!+P*�3�7ن�א��K��x!�q6���
م�א�+
P9�aE�b+!�א,��mوא,+%*����!+P*�3�7ن�א��K��x!�q6���
م�א�+
P9�aE�b+!�א,��mوא,+%*����!+P*�3�7ن�א��K��x!�q6���
م�א�+
P9�aE�b+!�א,��mوא,+%*����!+P*�3�7ن�א��K��x!�q6���
م�א�+
P9�aE�b+!�א,��mوא,+%*����!+P*�3�7ن�א��K��������

كــل رجعــة ــدم العــدة إال رجعــة املــويل واملعســر بالنفقــة، فإمــا موقوفتــان 
، وقـال الشـافعي: إذا طلقهـا بعـد الرجعـة وقبـل الــوطء )1(علـى الفيـئ واإلنفـاق

  .)2(بنت على عدا األوىل
ودليلنا: أا رجعة صحيحة منربمة، فوجب أن دم العدة، أصله إذا وطء 

  فيها.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���3030��xb
��������E�Kذא��dو�7�XPא�+
E�K��xbذא��dو�7�XPא�+
E�K��xbذא��dو�7�XPא�+
E�K��xbذא��dو�7�XPא�+
E�K��xbذא��dو�7�XPא�+
E�K��xbذא��dو�7�XPא�+
E�K��xbذא��dو�7�XPא�+
E�K��xbذא��dو�7�XPא�+

إحــدامها  :)4(روايتــان )3(إذا تزوجــت يف العــدة ووطئهــا الثــاين، ففــي العــدتني
  التداخل، واألخرى: نفيه..

هو العلم برباءة الرحم، وذلك  )5(فوجه التداخل أن الغرض الذي مل ترادان
حيصل مع التداخل أصله إذا محلت، ووجه نفيه فألنه وطء له حرمة، فوجب 

  استيفاء عدا كاألوىل.
    

                                                           

 ).292-291)، الكافى: (ص: 2/119انظر: التفريع: ( )1(

 ).153)، اzقناع (ص: 244-5/243انظر: اuم: () 2(

 في (م): ففيھا. )3(

 ).294)، الكافى: (ص: 60-2/59)، التفريع: (2/82انظر: المدونة: ( )4(

 في (م): له تراد. )5(
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אدOV�7א�W��
אدOV�7א�W��
אدOV�7א�W��
אدOV�7א�W��
אدOV�7א�W��
אدOV�7א�W��
אدOV�7א�W��
אدOV�7א�W����������

خالفــــا أليب حنيفــــة،  )3(ال رجعيــــة وال بائنــــة )2(علــــى مطلقــــة )1(ال إحــــداد
  مطلقة كالرجعية.يف إجياما على البائن؛ ألا ) 4(وأحد قويل الشافعي

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���11��x��6��Q��&(�!P��3زو�Q0אد��
OVא�K��x��6��Q��&(�!P��3زو�Q0אد��
OVא�K��x��6��Q��&(�!P��3زو�Q0אد��
OVא�K��x��6��Q��&(�!P��3زو�Q0אد��
OVא�K��x��6��Q��&(�!P��3زو�Q0אد��
OVא�K��x��6��Q��&(�!P��3زو�Q0אد��
OVא�K��x��6��Q��&(�!P��3زو�Q0אد��
OVא�K��x��6��Q��&(�!P��3زو�Q0אد��
OVא�K��������
 واإلحداد على كل زوجة متوىف عنها حىت تنقضي عدا، واألصل فيه قوله

: "ال حيــل المــرأة تــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر أن حتــد علــى ميــت فــوق ثــالث �
إىل ، وحديث أم سلمة أن امرأة جـاءت )5( على زوج أربعة أشهر وعشراً" إال

فقالـــــت: إن ابنـــــيت تـــــويف عنهـــــا زوجهـــــا وقـــــد اشـــــتكت عينهـــــا  -�-  النـــــيب
مرتني أو ثالثا، مث قال: "إمنـا هـي أربعـة أشـهر وعشـراً  أفتكحلها؟ فقال: "ال"

، وألن )6(اجلاهليـــة ترمـــى بـــالبعرة علـــى رأس احلــــول" وقـــد كانـــت إحـــداكن يف
احملـرم منـه، علـى النكـاح فمنعـت مـن ذلـك كمـا منـع  )7(الزينة والطيب باعثـان

مـا هـو أبلـغ  )8(باخلطبـة وهـو بـالقول كانـت مبنـع وألا ملا منعت من التصـريح
                                                           

: أصل المنع ومنه سمى البواب حداداً، ويقال منه: حدت المرأة وأحدت فھي حاد ومحد، سميت ب�ذلك اYحداد) 1(
من الزينة، وقال ابن عرفة: ھو ترك ما ھ�و زين�ة ول�و م�ع غي�ره، ق�ال: في�دخل ت�رك الخ�اتم للمبتذل�ة  mمتناعھا

 ).221، حدود ابن عرفة ص: 207(انظر غرر المقال ص: 

 ).295)، الكافى: (ص: 207)، الرسالة: (ص: 120-119)، التفريع: (ص 2/76) انظر: المدونة: (2(

 ) في (م): مبتوتة.3(

  ).223مختصر المزني: (ص:  )،3/85مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر: ) 4(

)، ومسلم في الطQق، باب: وجود اzح�داد ف�ي ع�دة 2/79) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: إحداد المرأة: (5(
 ).2/1123الوفاة: (

)، ومس�لم ف�ي الط�Qق، 6/187) أخرجه البخاري في الطQق، باب: تحد المتوفى عنھا أربعة أشھر وعش�راً: (6(
 -ال��ذي روى الح��ديث ع��ن زين��ب بن��ت س��لمة –) ق��ال حمي��د 2/1124ب��اب: وج��وب اzح��داد ف��ي ع��دة الوف��اة: (

لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت امرأة إذا توفى زوجھ�ا دخل�ت حفش�اً ولبس�ت 
حم�ار أو ش�اة أو طي�ر فتفتض�ي ب�ه، فقلم�ا تف�تض شر ثيابھا ول�م تم�س طيب�اً حت�ى تم�ر بھ�ا س�نة ث�م ت�ؤتى بداب�ة 

 بشيء إm مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بھا ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره..

 ) في (م): داعيتان.7(

 ) في (م): بأن يمنع.8(
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عليــه املطلقــة ألن هلــا مــن يراعيهــا ومينعهــا  ممــا يــدعو إىل ذلــك أوىل وال يــدخل
  خبالفها.  من التزويج إن إرادته واملتوىف عنها

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���22��x!Pوdא��!(Aאد�א
OE�K��x!Pوdא��!(Aאد�א
OE�K��x!Pوdא��!(Aאد�א
OE�K��x!Pوdא��!(Aאد�א
OE�K��x!Pوdא��!(Aאد�א
OE�K��x!Pوdא��!(Aאد�א
OE�K��x!Pوdא��!(Aאد�א
OE�K��x!Pوdא��!(Aאد�א
OE�K��������
؛ )2(خالفـــاً ملـــن نفـــاه )1(عنهـــا زوجهـــا اإلحـــداد وعلـــى األمـــة الزوجـــة املتـــوىف

  األخبار واعتباراً باحلرة بعلة كوا زوجة متوىف عنها. لعموم
z���z���z���z���z���z���z���z���33��xbU�א���b*.אد�א
OE�K��xbU�א���b*.אد�א
OE�K��xbU�א���b*.אد�א
OE�K��xbU�א���b*.אد�א
OE�K��xbU�א���b*.אد�א
OE�K��xbU�א���b*.אد�א
OE�K��xbU�א���b*.אد�א
OE�K��xbU�א���b*.אد�א
OE�K��������

وســئل عــن مــن مــات  �، لقولــه )3(وتلــزم احلــرة الصــغرية خالفــا أليب حنيفــة
ومل يسـأل، وألـا عـدة  )4(زوجها فاشتكت عينيها أتكحلها؟ قال: "ال" عنها

   كعدة البالغة. من وفاة
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���44��x!����Sאد�א�
OE�K��x!����Sאد�א�
OE�K��x!����Sאد�א�
OE�K��x!����Sאد�א�
OE�K��x!����Sאد�א�
OE�K��x!����Sאد�א�
OE�K��x!����Sאد�א�
OE�K��x!����Sאد�א�
OE�K��������

 ، فوجـه الوجـوب)5(ولزمه للكتابية إذا مات عنها زوجها املسلم خمتلـف فيـه
قولـه  مسـلم كاملسـلمة، ووجـه نفيـه )6(عموم اخلرب، وألا معتدة مـن وفـاة زوج

حتــد علــى ميــت فــوق ثــالث "ال حيــل المــرأة تــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر أن  :�
 ، فجعل من وصف احلداد أن تكون مؤمنة، وألا ملا كانت)7(على زوج" إال

 عدا االسترباء دون عدة الوفاة كذلك ال إحداد عليها اعتبـارا باألمـة واألول
  أصح.
  

                                                           

 ).295)، الكافى: (ص: 207)، الرسالة: (ص: 2/76) انظر: المدونة: (1(
 ) لم أعثر على من نفاه.2(
 ).1/252تحفة الفقھاء: ( )،3/85انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )3(
)، ومس�لم ف�ي 5/185) أخرجه البخاري في الطQق، باب: تحد المتوفى عنھ�ا زوجھ�ا أربع�ة أش�ھر وعش�راً: (4(

 )2/1124الطQق، باب: وجوب اzحداد في عدة الوفاة: (
 ).295)، الكافى: (ص: 207)، الرسالة: (ص: 2/119()، التفريع: 2/76انظر: المدونة: ( )5(
 ) زوج: سقطت من (م).6(
 سبق تخريج الحديث قريباً.) 7(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���55�x

אد���Q0אA)!�و4�Q0��aم�א���OE�a�K�x

אد���Q0אA)!�و4�Q0��aم�א���OE�a�K�x

אد���Q0אA)!�و4�Q0��aم�א���OE�a�K�x

אد���Q0אA)!�و4�Q0��aم�א���OE�a�K�x

אد���Q0אA)!�و4�Q0��aم�א���OE�a�K�x

אد���Q0אA)!�و4�Q0��aم�א���OE�a�K�x

אد���Q0אA)!�و4�Q0��aم�א���OE�a�K�x

אد���Q0אA)!�و4�Q0��aم�א���OE�a�K����������
؛ ألا ليست بزوجة وألن امللـك )1(ال إحداد على األمة؛ وال على أم الولد

  يقصد للوطئ. ال
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���66�xאد
OVא�Q6+(�K�xאد
OVא�Q6+(�K�xאد
OVא�Q6+(�K�xאد
OVא�Q6+(�K�xאد
OVא�Q6+(�K�xאد
OVא�Q6+(�K�xאد
OVא�Q6+(�K�xאد
OVא�Q6+(�K��������

 اإلحــــداد هــــو االمتنــــاع مــــن الزينــــة والطيــــب كلــــه ومصــــبغ اللبــــاس كــــاألمحر
 ألن هذه األلـوان يتـزين ـا النسـاء ألزواجهـن ؛)2(واألصفر واألخضر واخللوق

 واالمتنـاع مـن احللـي، )3(ويتصنعن ا وليس منهـا األسـود واألبـيض والسـابري
كلـــه اخلـــامت فمـــا فوقـــه، وكـــذلك الكحـــل واحلنـــاء إال للضـــرورة واالمتشـــاط مبـــا 

 ودهــــــن الــــــورد )6(واخلــــــريي )5(واإلدهــــــان املطيبــــــة كالبــــــان )4(يف الــــــرأس خيتمــــــر
ومجيع ما يتزين به النساء ألزواجهن ممـا يثريبـه الشـهوة ويبعـث علـى  والبنفسج

  .)7(اجلماع
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���77�x��&���K(ل���&eaق�א|k4و��bو���K(�b
���7�K�x)�56א,+&&���K(ل���&eaق�א|k4و��bو���K(�b
���7�K�x)�56א,+&&���K(ل���&eaق�א|k4و��bو���K(�b
���7�K�x)�56א,+&&���K(ل���&eaق�א|k4و��bو���K(�b
���7�K�x)�56א,+&&���K(ل���&eaق�א|k4و��bو���K(�b
���7�K�x)�56א,+&&���K(ل���&eaق�א|k4و��bو���K(�b
���7�K�x)�56א,+&&���K(ل���&eaق�א|k4و��bو���K(�b
���7�K�x)�56א,+&&���K(ل���&eaق�א|k4و��bو���K(�b
���������7�K)�56א,+&

وال جيوز ملعتدة من وفاة أو طالق أن تنتقل عن بيتها اليت كانـت فيـه حـىت 
املقـام  )8(تنقضي عدا إال أن ختاف عورة منزهلا أو تدعوها ضـرورة ال ميكنهـا

معهـــا، فلهـــا أن تنتقـــل وتقـــيم باملوضـــع الـــذي تنتقـــل إليـــه، وكـــذلك إن كانـــت 
  .)9(الدار مستأجرة جاز هلا االنتقال

                                                           

 ) انظر: المراجع السابقة.1(
 ).180الخلوق: ما يتخلق به من الطيب وھو مائع فيه صفرة (المصباح المنير ص:  )2(

 ).263دن فارس (المصباح المنير ص: السابري: نوع رقيق من الثياب قيل: نسبه إلى سابور من م )3(

 ).207بما يختمر في الرأس: يعنى ما تشتم رائحته والخمرة الطيب (غرر المقالة ص:  )4(

 ).66البان: شجر معروف ودھن البان منه (المصباح المنير ص:  )5(

 ).184ص: الخيري: ھو أذكى نبات البادية ريحاً، يخرج دھنه ويدخل في اuدوية (المصباح المنير  )6(

 ). 95)، الكافى: (ص: 207)، الرسالة: (ص: 220-2/19)، التفريع: (2/76انظر: المدونة: ( )7(

 في (م): m يمكن. )8(

 ).296-295)، الكافى: (ص: 208)، الرسالة: (ص: 2/120)، التفريع: (104-2/103انظر: المدونة: ( )9(
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-رســول اهللاملــا ســألت  )1(وإمنــا قلنــا ذلــك يف املتــوىف عنهــا حلــديث الفريعــة
فقالـــت: إن زوجـــي خـــرج يف طلـــب أَْعبُـــد لـــه ضـــلوا فلمـــا أدركهـــم قتلـــوه  -�

  .)2( ي، فقال: "امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله"فأعتد يف بيت أهل
 ألــــا معتــــدة ؛)3(وإمنــــا قلنــــا ذلــــك يف املطلقــــة خالفــــاً للشــــافعي يف املبتوتــــة

وتغريـر  كاملتوىف عنها، وإمنا أجزنا هلا ذلك إذا خافت عورة املنزل ألا ضرورة
  ألن اخلروج يلزمها. ؛وكذلك إذا أخرجها مالك املنزل بالنفس أو باملال،

ألنــــه موضــــع يلزمهــــا  ؛وإمنــــا قلنــــا: إــــا تقــــيم باملوضــــع الــــذي انتقلــــت إليــــه
فيه كاألول، وهلا أن خترج يف حوائجهـا ـاراً، ويف الليـل وقـت هـدوء  االعتداد
لضــــرورا إىل التصــــرف يف أمورهــــا، وقــــد ال جتــــد نائبــــاً عنهــــا، وذلــــك  النــــاس
  املبيت.ألنه ضرورة ا إىل  ؛املبيت خبالف

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

أخت أبي سعيد الخدري، ص�حابية لھ�ا ح�ديث قض�ى ب�ه  بنت مالك بن سنان أuنصارية، -الفريعة: بالتصغير )1(
 ).752عثمان، ويقال: لھا الفارعة (تقريب التھذيب، ص: 

)، والنس��ائي ف�ي الط��Qق ب�اب: مق��ام 1/723أخرج�ه أب��و داود ف�ي الط��Qق، ب�اب: ف��ي المت�وفى عنھ��ا تنتق�ل: ( )2(
)، 1/654المت�وفى عنھ�ا زوجھ�ا؟ ( )، وابن ماجه في الطQق، ب�اب: أي�ن تعت�د6/165المتوفى عنھا زوجھا.. (

 حسن صحيح. )، وقال 3/508والترمذي في الطQق، باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنھا زوجھا: (

 ).155)، اzقناع (ص: 5/226انظر: اuم: ( )3(
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��������

!�+P*�0!�א�Y20��Q6S%وא��!�q6א��W��!�+P*�0!�א�Y20��Q6S%وא��!�q6א��W��!�+P*�0!�א�Y20��Q6S%وא��!�q6א��W��!�+P*�0!�א�Y20��Q6S%وא��!�q6א��W��!�+P*�0!�א�Y20��Q6S%وא��!�q6א��W��!�+P*�0!�א�Y20��Q6S%وא��!�q6א��W��!�+P*�0!�א�Y20��Q6S%وא��!�q6א��W��!�+P*�0!�א�Y20��Q6S%وא��!�q6א��W����������

لثبـوت الزوجيــة بينهمـا، وأحكامهــا  )1(واملطلقـة الرجعيـة هلــا النفقـة والســكىن
  حلوق اإليالء والظهار والطالق والتوارث. من

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���11�x!��&�,א�K��!�q6�56א�(�K�x!��&�,א�K��!�q6�56א�(�K�x!��&�,א�K��!�q6�56א�(�K�x!��&�,א�K��!�q6�56א�(�K�x!��&�,א�K��!�q6�56א�(�K�x!��&�,א�K��!�q6�56א�(�K�x!��&�,א�K��!�q6�56א�(�K�x!��&�,א�K��!�q6�56א�(�K��������

ـــــــه )2(خالفـــــــا أليب حنيفـــــــةوال نفقـــــــة للمبتوتـــــــة إذا مل تكـــــــن حـــــــامالً  ؛ لقول
النفقــة  �انتفــى الشــرط وهــو احلمــل انتفــى الوجــوب، ولنفيــه  ، فــإذا)3(تعــاىل:

، وألنه نـوع مـن البينونـة كـاملوت، وكـذلك )4(وكانت مبتوتة لفاطمة بنت قيس
  املختلعة مثلها.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���22�x�(�.�0!�אY20��!�q6א��K�x�(�.�0!�אY20��!�q6א��K�x�(�.�0!�אY20��!�q6א��K�x�(�.�0!�אY20��!�q6א��K�x�(�.�0!�אY20��!�q6א��K�x�(�.�0!�אY20��!�q6א��K�x�(�.�0!�אY20��!�q6א��K�x�(�.�0!�אY20��!�q6א��K��������

الزوجيـة  وللمطلقة احلامل النفقة رجعيـة أو بائنـة: أمـا الرجعيـة، فـإن أحكـام
بينهما، وألن النفقة ثابتة هلا وإن مل تكن حامًال فمـع احلمـل أوىل، وأمـا  ثابتة

��m�m�m�m��S��R��Q��P��O��N���M��L��S��R��Q��P��O��N���M��L��S��R��Q��P��O��N���M��L��S��R��Q��P��O��N���M��Lفلقولـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل: البـــــــــــائن
TTTTllll)5( وألن البينونة إمنا تؤثر يف سقوط النفقة يف الزوجية وهـذه النفقـة ،

األم، وهـــذا يف للحمـــل، وإن كـــان ال يصـــل إليـــه إال مـــن جهـــة اإلنفـــاق علـــى 
الزوج احلر، فأما العبد فال تلزمه على محل كان احلمـل حـراً أو رقـاً؛ ألن نفقـة 

  فقراء املسلمني. الرق على مالكه واحلر من
                                                           

)، 208)، الرس��الة: (ص: 2/120)، التفريع��ي: (108-2/105ف��ي أحك��ام النفق��ة والس��كنى انظ��ر: المدون��ة: ( )1(
 ). 296-295افى: (ص: الك

 ).3/86)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (225انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )2(
 .6سورة الطQق، ا.ية: ) 3(
 .)2/1114أخرجه مسلم في الطQق، باب: المطلقة البائنة m نفقة لھا: ( )4(
 .6سورة الطQق، ا.ية: ) 5(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���33�x!6�|20��!�q6م�א�
��7�K�x!6�|20��!�q6م�א�
��7�K�x!6�|20��!�q6م�א�
��7�K�x!6�|20��!�q6م�א�
��7�K�x!6�|20��!�q6م�א�
��7�K�x!6�|20��!�q6م�א�
��7�K�x!6�|20��!�q6م�א�
��7�K�x!6�|20��!�q6م�א�
��7�K������
؛ ألـــا بـــائن بالفســـخ محلهـــا )1(ال نفقـــة للمالعنـــة حـــامًال كانـــت أو حـــائالً 

  النفقة على محل ليس منه.بلعانه فال تلزمه  منتف عنه
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���44�x!�0Y(��S��Q6S%א���Pو�K�x!�0Y(��S��Q6S%א���Pو�K�x!�0Y(��S��Q6S%א���Pو�K�x!�0Y(��S��Q6S%א���Pو�K�x!�0Y(��S��Q6S%א���Pو�K�x!�0Y(��S��Q6S%א���Pو�K�x!�0Y(��S��Q6S%א���Pو�K�x!�0Y(��S��Q6S%א���Pو�K��������

ألنــــــه إن كانــــــت رجعيــــــة  ؛)2(جتــــــب الســــــكىن لكــــــل مطلقــــــة مــــــدخول ــــــا
فخصـــائص النكـــاح ثابتـــة بينهمـــا مـــا خـــال الـــوطء، وكـــذلك النفقـــة واجبـــة هلـــا 

خالفا  )3(تابع للنفقة، فأما البائن فال نفقة هلا وهلا السكىن بالزوجية والسكىن
، )5( ��m�m�m�mF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��Allllتعـــاىل: لقولـــه ؛)4(البـــن أيب ليلـــى

��m�m�m�m��Q��P��O��Q��P��O��Q��P��O��Q��P��Oوهذا عائد على املطلقات وخاص يف املبتوتات، وقوله:
RRRRllll )6(  وألن الســكىن حلرمــة النســب ووجــوب حفظــه، وذلــك ال يــزول

  بزوال الزوجية ويفارق النفقة؛ ألا عوض من االستمتاع وقد زال.
W���W���W���W���W���W���W���W�����������zzzzzzzz55�xbو���K(�b
&+,�!�q6م�א�
��7�K�xbو���K(�b
&+,�!�q6م�א�
��7�K�xbو���K(�b
&+,�!�q6م�א�
��7�K�xbو���K(�b
&+,�!�q6م�א�
��7�K�xbو���K(�b
&+,�!�q6م�א�
��7�K�xbو���K(�b
&+,�!�q6م�א�
��7�K�xbو���K(�b
&+,�!�q6م�א�
��7�K�xbو���K(�b
&+,�!�q6م�א�
��7�K����������

ألــا قــد بانــت مبــوت الــزوج، وألن ملكــه قــد  ؛)7(ال نفقــة ملعتــدة مــن وفــاة
عنـــه بـــاملوت، فلـــو وجبـــت هلـــا النفقـــة حبـــق الزوجيـــة لكانـــت تلـــزم يف حـــق  زال

  وهذا غري جائز. الورثة
��������
��������

                                                           

 ).298)، الكافى: (ص: 108(ص: الة: )، الرس2/114انظر: التفريع: ( )1(

 ).296-295)، الكافى: (ص: 208)، الرسالة: (ص: 121-2/120)، التفريع: (2/108انظر: المدونة: ( )2(

 ).م( من سقطت: السكنى ولھا لھا نفقة ف3 )3(

أخ�ذ  ) ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مفتي الكوفى وقاضيھا، أبو عبد ال�رحمن اuنص�اري،4(
عن الشعبي وعطاء ونافع العمري، وحدث عنه الثوري وسفيان بن عيين�ة وغيرھم�ا، ك�ان نظي�راً uب�ي حنيف�ة 

 ).6/310ھـ) (سيرأعQم النبQء: 148في الفقه (ت

 .6سورة الطQق، ا.ية: ) 5(

  .1سورة الطQق ا.ية:  )6(

 ).298)، الكافى: (ص: 208)، الرسالة: (ص: 2/112)، التفريع: (2/110انظر: المدونة: ( )7(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���66�x|ًI�O4و��|ً(�O�bو���K(�b
�����������N�Kא�Xe�3�Lא,+&
�K(�bو���O�b)ً|�4و��N�K�x|ًI�Oא�Xe�3�Lא,+&
�K(�bو���O�b)ً|�4و��N�K�x|ًI�Oא�Xe�3�Lא,+&
�K(�bو���O�b)ً|�4و��N�K�x|ًI�Oא�Xe�3�Lא,+&
�K(�bو���O�b)ً|�4و��N�K�x|ًI�Oא�Xe�3�Lא,+&
�K(�bو���O�b)ً|�4و��N�K�x|ًI�Oא�Xe�3�Lא,+&
�K(�bو���O�b)ً|�4و��N�K�x|ًI�Oא�Xe�3�Lא,+&
�K(�bو���O�b)ً|�4و��N�K�x|ًI�Oא�Xe�3�Lא,+&
كانــت حــامالً خالفــاً ملــن ُحكــي عنــه وجــوب النفقــة هلــا إذا كانــت   وســواء

ألن نفقة احلمل ليسـت بـدين ثابـت مسـتقر بـدليل أن أبـاه لـو كـان  )1(حامالً 
فلـــو أوجبناهـــا بعـــد املـــوت  ،)2(شـــيء وموتـــه أبلـــغ يف إعســـاره معســـراً مل يلزمـــه

  لكان إجياباً مبتدأ يف حق الورثة، وذلك غري جائز.
W���W���W���W���W���W���W���W�����������zzzzzzzz77�xbو���K(�b
&+20��Q6S%א���Pو�K�xbو���K(�b
&+20��Q6S%א���Pو�K�xbو���K(�b
&+20��Q6S%א���Pو�K�xbو���K(�b
&+20��Q6S%א���Pو�K�xbو���K(�b
&+20��Q6S%א���Pو�K�xbو���K(�b
&+20��Q6S%א���Pو�K�xbو���K(�b
&+20��Q6S%א���Pو�K�xbو���K(�b
&+20��Q6S%א���Pو�K����������

والســكىن واجبــة هلــا إن كانــت الــدار للميــت مملوكــة الرقبــة أو املنــافع خالفــاً 
: "امكثي يف بيتـك حـىت يبلـغ �لقوله  ؛)3(حنيفة يف قوله: ال سكىن هلا أليب

، وألن ذلك يتعلق به حـق اهللا؟ وحـق امليـت وحـق النسـب، )4(أجله" الكتاب
وإن مل يكن للميت منزل كانت السـكىن عليهـا ومل يلـزم الورثـة  فأشبه الكفن،

  أمواهلم وال من الرتكة. أن يسكنوها من
W���W���W���W���W���W���W���W�����������zzzzzzzz88�x/��A�!Pزو�X(دא��(���
��/��9E�K�xع�א,*�b4و�A�!Pزو�X(دא��(���
��/��9E�K�xع�א,*�b4و�A�!Pزو�X(دא��(���
��/��9E�K�xع�א,*�b4و�A�!Pزو�X(دא��(���
��/��9E�K�xع�א,*�b4و�A�!Pزو�X(دא��(���
��/��9E�K�xع�א,*�b4و�A�!Pزو�X(دא��(���
��/��9E�K�xع�א,*�b4و�A�!Pزو�X(دא��(���
��/��9E�K�xع�א,*�b4و�A�!Pزو�X(دא��(���
������������9E�Kع�א,*�b4و�

 وعلـــى املـــرأة إرضـــاع ولـــدها مـــا دامـــت زوجـــة ألبيـــه إال أن يكـــون مثلهـــا ال
ترضـع أو أن تكـون سـقيمة يرضع، إما لشرف أو علو قـدر يعلـم أن مثلهـا ال 

ـــه أو حنيفـــة ، وقـــال أبـــو )5(قليلـــة اللـــنب، فعلـــى األب حينئـــذ إرضـــاعه مـــن مال
، وقـــال أبـــو ثـــور فيمـــا حيكـــى عنـــه: )6(يلزمهـــا ذلـــك علـــى وجـــه والشـــافعي: ال

  .)7(وجه يلزمها على كل

                                                           

 ).7/608) في أحد قولي الحنابلة (انظر: المغني: 1(

 في (م): في اعتباره. )2(

 ).3/93)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (226) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 3(
 سبق تخريج الحديث.) 4(
 ).297الكافى: (ص: )، 208)، الرسالة: (ص: 2/112)، التفريع: (2/294) انظر: المدونة: (5(
 ).2/166)، المھذب: (3/99) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (6(
 ).2/166) انظر: المھذب: (7(
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ـــــت بالصـــــفة الـــــيت ذكرناهـــــا  ـــــى لزومـــــه هلـــــا إذا كان ـــــه تعـــــاىل:فـــــدليلنا عل �قول
mmmm~��}���|��{��z~��}���|��{��z~��}���|��{��z~��}���|��{��zllll)1( وهـــــــــذا إن كانـــــــــت صـــــــــيغته ،

اخلــرب، فــاملراد بــه األمــر، وألن العــرف جــار بــذلك يف غالــب أحــوال النــاس أن 
املرأة تلى بنفسها إرضاع ولدها من غري تكليف الزوج أجرة، وما جـرى جمـرى 
العــرف بــه كــان كاملشــرتط، وألنــه لــو كــان ال يقبــل مــن غريهــا للزمهــا إرضــاعه 

وجيــرب عليــه ال يســتحق عليــه أجــرة أال حلــق الولــد ومــا يســتحق علــى اإلنســان 
  ترى أنه ملا مل يلزم األجنبية ذلك كان هلا األجرة.

ودليلنــا علــى أيب ثــور أــا إذا كانــت شــريفة ومثلهــا ال ترضــع فــالعرف جــار 
اإلرضاع على الزوج، وعلى ذلك َدَخال فلم يلزمها ما مل تـدخل عليـه إال  بأن

  بشرط. 
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���990Y��5�*����E�K�xذא��3ن�)�0����*�E�K0Y��5ذא��3ن�)�0����*�E�K0Y��5ذא��3ن�)�0����*�E�K0Y��5ذא��3ن�)�0����*�E�K0Y��5ذא��3ن�)�0����*�E�K0Y��5ذא��3ن�)�0����*�E�K0Y��5ذא��3ن�)�0����*�E�K0Y��5ذא��3ن�)�0Aא�����xAא�����xAא�����xAא�����xAא�����xAא�����xAא�����xAא��������������

إال بــأجرة إّن  )2(وإذا كــان مثلهــا يرضــع فطلقهــا األب فــال يلزمهــا اإلرضــاع
، وألن املعــىن )��m�m�m�mZ��Y��X��W��VZ��Y��X��W��VZ��Y��X��W��VZ��Y��X��W��V llll�)3إليهــا؛ لقولــه تعــاىل: دفــع

الذي كـان يوجـب عليهـا ذلـك هـو الزوجيـة، وقـد زالـت فـزال احلكـم الواجـب 
   به.

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1010�x��6�6�����9�7ع�א��Q��&,א.�)��א�!�qe�K�x��6�6�����9�7ع�א��Q��&,א.�)��א�!�qe�K�x��6�6�����9�7ع�א��Q��&,א.�)��א�!�qe�K�x��6�6�����9�7ع�א��Q��&,א.�)��א�!�qe�K�x��6�6�����9�7ع�א��Q��&,א.�)��א�!�qe�K�x��6�6�����9�7ع�א��Q��&,א.�)��א�!�qe�K�x��6�6�����9�7ع�א��Q��&,א.�)��א�!�qe�K�x��6�6�����9�7ع�א��Q��&,א.�)��א�!�qe�K����������

ال  ألن املـرأة ؛)4(وإذا أرضعت احلامل املتوىف عنها فرضـاعها يف مـال الصـيب
 يلزمها إرضاع ولـدها وال النفقـة عليـه وال يلـزم الورثـة ذلـك ملـا نـذكره فيمـا بعـد

 مال له لزمهـاوهو من فقراء املسلمني، فإن كان الصيب ال يقبل من غريها وال 
  .)5(ألن يف ذلك إضاعته وإتالفه، وقد قال تعاىل: ؛إرضاعه

                                                           

 .233سورة البقرة، ا.ية: ) 1(
 اzرضاع: سقطت من (ق). )2(
 .6سورة الطQق، ا.ية: ) 3(
 .)208)، الرسالة: (ص: 2/112)، التفريع: (2/294انظر: المدونة: ( )4(
 .233سورة البقرة، ا.ية: ) 5(
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U�א���
�Wא��Q0��!�q6א�����U�א���
�Wא��Q0��!�q6א�����U�א���
�Wא��Q0��!�q6א�����U�א���
�Wא��Q0��!�q6א�����U�א���
�Wא��Q0��!�q6א�����U�א���
�Wא��Q0��!�q6א�����U�א���
�Wא��Q0��!�q6א�����U�א���
�Wא��Q0��!�q6א�������������

��m�m�m�m����M��L����M��L����M��L����M��Lلقولـــه تعـــاىل:) 1(تلـــزم الرجـــل نفقـــة ولـــده  الصـــغري إذا كـــان فقـــري
T��S��R��Q��P��O��NT��S��R��Q��P��O��NT��S��R��Q��P��O��NT��S��R��Q��P��O��N llll�)2(:ـــــــــــــــــــــــه �mmmm������X��W��V��X��W��V��X��W��V��X��W��V، وقول

Z��YZ��YZ��YZ��Y llll)3( ،:ــــــــــه ــــــــــه  ،)��m�m�m�mn��m��l���k��jn��m��l���k��jn��m��l���k��jn��m��l���k��jllll�)4وقول وقول
: "تقول امرأتك انفق علي أو طلقين، ويقـول عبـدك: أنفـق علـي أو بعـين، �

، فبــــني أن النفقــــة تلــــزم لكــــل واحــــد ممــــن )5(ويقــــول ولــــدك: إىل مــــن تكلــــين"
  .)7(، وأنه حيتج مبا ذكره، وال خالف يف ذلك)6(ذكر

  وإمنا شرطنا الصغر لعجزهم عن التكسيب والتحيل لقوم.
لالتفــاق علـــى أنــه إن كـــان هلــم مـــال مل يلــزم أحـــد أن ينفـــق وشــرطنا الفقـــر 

فإذا بلغوا نظر، فإن كـان سـليماً صـحيحاً سـقطت النفقـة عـن الغـالم  عليهم،
أو زمنـــاً فالنفقــة الزمـــة لـــألب عليــه ألن ذلـــك مينـــع التكســـب  وإن بلــغ جمنونـــاً 

صح الزمن واستغىن الفقري سقطت نفقته مث ال تعـود  وحيول دون التطلب فإن
جتـــــب باستصــــــحاب الوجــــــوب بالصــــــغر دون  عـــــاد ذلــــــك بــــــه ألن نفقتــــــه إن

  االبتداء.
  

                                                           

)، الرس�الة: 113-2/112)، التفري�ع: (251-2/247في جمل�ة أحك�ام النفق�ة عل�ى اuق�ارب انظ�ر: المدون�ة: ( )1(
 ). 299-298)، الكافى: (ص: 209(ص: 

 .6سورة الطQق، ا.ية: ) 2(

 .6سورة الطQق، ا.ية: ) 3(

 .31سورة اzسراء، ا.ية: ) 4(

 الحديث. سبق تخريج) 5(

 في (م): ذكرنا. )6(

 ).7/582انظر: المغني: ( )7(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���11�xX6�א��Q0��!�q6א��K�xX6�א��Q0��!�q6א��K�xX6�א��Q0��!�q6א��K�xX6�א��Q0��!�q6א��K�xX6�א��Q0��!�q6א��K�xX6�א��Q0��!�q6א��K�xX6�א��Q0��!�q6א��K�xX6�א��Q0��!�q6א��K��������
وأما البنت فالنفقة تلزم األب عليها إىل أن تبلغ ويـدخل ـا زوجهـا خالفـاً 

 ألن أمـرهن آكـد مـن ؛)1(للشافعي يف قوله: إن النفقة تسـقط عـنهن ببلـوغهن
ألــن ال يقــدرن علــى التكســب إال إذا تــزوجن، فــإذا تزوجــت االبنــة  ؛الــذكور

  الزوج نفقتها مث عادت إىل األب ال يلزمه اإلنفاق بعد سقوطه عنه. ولزم
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���22�x��
����Q0��!�q6و��b4*,אم�אd�Eم�
��K�x��
����Q0��!�q6و��b4*,אم�אd�Eم�
��K�x��
����Q0��!�q6و��b4*,אم�אd�Eم�
��K�x��
����Q0��!�q6و��b4*,אم�אd�Eم�
��K�x��
����Q0��!�q6و��b4*,אم�אd�Eم�
��K�x��
����Q0��!�q6و��b4*,אم�אd�Eم�
��K�x��
����Q0��!�q6و��b4*,אم�אd�Eم�
��K�x��
����Q0��!�q6و��b4*,אم�אd�Eم�
��K��������

وال يلــــزم األم النفقــــة علــــى ولــــدها ال يف حيــــاة األب وال بعــــد موتـــــه ال يف 
؛ ألن كل مـن ال يلزمهـا إرضـاعه يف )3(خالفاً للشافعي )2(وال يف عسره يسره،
األحــوال إال بعــوض مل يلزمهــا اإلنفــاق عليــه كاألجنبيــة، وألن اإلنفــاق  بعــض

علــى شــخص مل ينتقــل إىل غــريه، وكــذلك إذا حــال دونــه حائــل ال  إذا وجــب
ونفقــة هــذا الولــد كانــت الزمــة لــألب، فــإذا فقــد األب أو  ترجــع النفقــة عليــه

  يلزم سائر األقارب. يلزم غريه كما ال أعسر مل
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���33xK�*%+,א�/���4�Q0��*N�,א�
4���/�א,+%*��qe�7�KxK!�א����Q0��*N�,א�
4���/�א,+%*��qe�7�KxK!�א����Q0��*N�,א�
4���/�א,+%*��qe�7�KxK!�א����Q0��*N�,א�
4���/�א,+%*��qe�7�KxK!�א����Q0��*N�,א�
4���/�א,+%*��qe�7�KxK!�א����Q0��*N�,א�
4���/�א,+%*��qe�7�KxK!�א����Q0��*N�,א�
4���/�א,+%*��qe�7�KxK!�א����Q0��*N�,א�
���������qe�7�K!�א���

                   لقولــــه تعــــاىل: ؛)4(جيــــب علــــى الولــــد املوســــر النفقــــة علــــى أبويــــه املعســــرين 
�m�m�m�mi��h��g��fi��h��g��fi��h��g��fi��h��g��f llll�)5(:وَجــــــــــــل وقولــــــــــــه عــــــــــــز ، �m�m�m�m��°��°��°��°

±±±±llll�)6(  ًويلزمـــه النفقـــة علـــى الفقـــري منهمـــا، وإن كـــان صـــحيحا خالفـــا
اعتباراً باألمانة، وألن أمرمها آكد من أمر الولد، واملسـلم والكـافر  )7(للشافعي

   يف ذلك سواء.
��������

                                                           

 ).143: (ص: )، اzقناع234انظر: مختصر المزني: (ص:  )1(

 ).  298)، الكافى: (ص: 2/112)، التفريع: (2/248) انظر: المدونة: (2(

 ).143)، اzقناع (ص: 234)، مختصر المزني (ص: 5/100) انظر: اuم: (3(

 ).298)، الكافى: (ص: 309)، الرسالة: (ص: 2/114)، التفريع: (2/248المدونة: () انظر: 4(

 .15سورة لقمان، ا.ية: ) 5(
  .83سورة البقرة، ا.ية: ) 6(
 ).143)، اzقناع (ص: 235-234) انظر: مختصر المزني (ص: 7(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���44x
�א��Q0��!�q6و�
�א���
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�Kx
�א��Q0��!�q6و�
�א���
�و�Q0��aא:�Pم�و
�Kx
�א��Q0��!�q6و�
�א���
�و�Q0��aא:�Pم�و
�Kx
�א��Q0��!�q6و�
�א���
�و�Q0��aא:�Pم�و
�Kx
�א��Q0��!�q6و�
�א���
�و�Q0��aא:�Pم�و
�Kx
�א��Q0��!�q6و�
�א���
�و�Q0��aא:�Pم�و
�Kx
�א��Q0��!�q6و�
�א���
�و�Q0��aא:�Pم�و
�Kx
�א��Q0��!�q6و�
�א���
�و�Q0��aא:�Pم�و
�K��������
اإلنفـــاق علـــى واجلـــد ال تلزمـــه النفقـــة علـــى ولـــد الولـــد وال يلـــزم ولـــد الولـــد 

ألن النفقة على األقارب ال جتب انتقاًال، وإمنا  ؛)2(خالفاً للشافعي )1(جدهم
ونفقة اجلد الزمة لألب فال تنتقل إىل ولده، وكذلك نفقة الولـد  جتب ابتداء،

  تنتقل إىل جدهم. الزمة ألبيهم فال
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���55x$�UJو�b��Aא�
�א��Q0��!�q6א�b��Aوא�2�Aم�وو��Pم�و
��Kx$�UJو�b��Aא�
�א��Q0��!�q6א�b��Aوא�2�Aم�وو��Pم�و
��Kx$�UJو�b��Aא�
�א��Q0��!�q6א�b��Aوא�2�Aم�وو��Pم�و
��Kx$�UJو�b��Aא�
�א��Q0��!�q6א�b��Aوא�2�Aم�وو��Pم�و
��Kx$�UJو�b��Aא�
�א��Q0��!�q6א�b��Aوא�2�Aم�وو��Pم�و
��Kx$�UJو�b��Aא�
�א��Q0��!�q6א�b��Aوא�2�Aم�وو��Pم�و
��Kx$�UJو�b��Aא�
�א��Q0��!�q6א�b��Aوא�2�Aم�وو��Pم�و
��Kx$�UJو�b��Aא�
�א��Q0��!�q6א�b��Aوא�2�Aم�وو��Pم�و
��K��������

 جتـــب النفقـــة علـــى مـــن ســـوى هـــؤالء مـــن األقـــارب كـــاإلخوة واألخـــواتال 
خالفـــاً أليب حنيفـــة يف إجيابــــه  )3(واألعمـــام والعمـــات وولـــد األخـــوة، وغـــريهم

، وألن كـل قرابـة تعـرت عـن والدة مباشـرة مل )4(على كل ذي رحم حمرم النفقة
  ا نفقة، كبين العمومة. يستحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).299الكافى: (ص: )، 209)، الرسالة: (ص: 2/113)، التفريع: (251-2/250) انظر: المدونة: (1(
 ).143قناع (ص: )، ا5/100z) انظر: اuم: (2(

 ).299)، الكافى: (ص: 209)، الرسالة: (ص: 2/113انظر: التفريع: ( )3(

 ).3/105الميداني: ( مع شرح -)، مختصر القدوري 224-223انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )4(
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��������

!e�v.�7א�W��!e�v.�7א�W��!e�v.�7א�W��!e�v.�7א�W��!e�v.�7א�W��!e�v.�7א�W��!e�v.�7א�W��!e�v.�7א�W��))11((  

لـألم: "أنـت أحـق بـه  �؛ لقولـه )2(طلق الرجل امرأتـه فاحلضـانة ألمهـمإذا 
، وألن املراعاة يف ذلك حفـظ الولـد واإلشـفاق عليـه والقيـام )3(ما مل تنكحي"

  بذلك من األب ومن كل أحد. )4(مبصاحله ومراعاة أموره واألم أقوم
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���11x
��������Kא.O�!e�v^���م�4و����0
Kxא.O�!e�v^���م�4و����0
Kxא.O�!e�v^���م�4و����0
Kxא.O�!e�v^���م�4و����0
Kxא.O�!e�v^���م�4و����0
Kxא.O�!e�v^���م�4و����0
Kxא.O�!e�v^���م�4و����0
Kxא.O�!e�v^���م�4و����0

؟ فــإذا قلنــا: إــا حــق )5(واختلــف عنــه هــل هــي حــق لــألم أو للولــد عليهــا 
يلحقهــا ضــرر  )7(، وألــا)6(: "أنــت أحــق بــه مــا مل تنكحــي"�لــألم فلقولــه 

  بالتفرقة بينها وبني ولدها مع كوا أحّن عليه وأنفق به.
وإذا قلنــا: إــا حــق للولــد فــألن الغــرض حفــظ الصــيب ومراعاتــه ومصــلحته 

مراعاة أمر األم، أال ترى أنه يؤخـذ منهـا إذا تزوجـت، وإن حلقهـا الضـرر دون 
   بأخذه، وكذلك إذا غاب األب غيبة استقرار.

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���22x��Pوאd���Kxא�Y�eع�e�vO!�אAم�Pوאd���Kxא�Y�eع�e�vO!�אAم�Pوאd���Kxא�Y�eع�e�vO!�אAم�Pوאd���Kxא�Y�eع�e�vO!�אAم�Pوאd���Kxא�Y�eع�e�vO!�אAم�Pوאd���Kxא�Y�eع�e�vO!�אAم�Pوאd���Kxא�Y�eع�e�vO!�אAم�Pوאd���������Kא�Y�eع�e�vO!�אAم�
إذا تزوجت األم، فما مل يدخل ا فهي أحـق بـه، فـإن دخـل ـا انقطعـت 

، وألن الصــــيب )9(: "أنــــت أحــــق بــــه مــــا مل تنكحــــي"�؛ لقولــــه )8(حضــــانتها
                                                           

ناحي�ه، وف�ي اmص�طQح ھ�ي حف�ظ الول�د ف�ي مبيت�ه ) الحضانة: أصله من حض�ن الط�ائر فراخ�ه إذا غطاھ�ا بج1(
 ).230، حدود ابن عرفة ص 208ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه  (انظر: غرر المقالة ص 

 ).297-296)، الكافى: (ص: 208)، الرسالة: (ص: 72-2/70)، التفريع: (247-2/244انظر: المدونة: ( )2(

 )، وقال صحيح اzسناد.2/207)، والحاكم (2/707من أحق بالولد ( أخرجه أبو داود في الطQق، باب: )3(

 في (ق): أقوى. )4(

 ).296)، الكافى: (ص: 2/71)، التفريع: (2/244انظر: المدونة: ( )5(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )6(

 في (م) و(ر): وuنه. )7(

 ).296)، الكافى: (ص: 208ص: )، الرسالة: (71-2/70)، التفريع: (245-2/244انظر: المدونة: ( )8(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )9(
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يلحقـــه ضـــرر ويتكـــره الـــزوج لـــه وتضـــجره بـــه، وألن األم تـــدعوها الضـــرورة إىل 
ــــك األب يضــــر بالصــــيب،  ــــزوج، وكــــان ذل ــــاً ملرضــــاة ال التقصــــري يف تعهــــده طلب
فلذلك زال حقها من احلضانة فإن طلقها أو مات عنها كان هلا أخذه لـزوال 

  املانع.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���33x!e�v.�5אY�6��Q&(Kx!e�v.�5אY�6��Q&(Kx!e�v.�5אY�6��Q&(Kx!e�v.�5אY�6��Q&(Kx!e�v.�5אY�6��Q&(Kx!e�v.�5אY�6��Q&(Kx!e�v.�5אY�6��Q&(Kx!e�v.�5אY�6��Q&(K��������

 )1(ىل أن يبلــــغ واجلاريــــة إىل أن تــــنكح ويــــدخل ــــا زوجهــــاحيضــــن الغــــالم إ
: "مـا مل �لقولـه ، )2(خالفاً للشافعي يف قولـه: إن حضـانتها تسـقط ببلوغهـا

، فــــأطلق؛ وألن االبنــــة حتتــــاج إىل احلفــــظ واملراعــــاة إىل أكثــــر ممــــا )3(تنكحــــي"
هـا حيتاج إليه االبن وبلوغها ال يزيل ذلك؛ ألـا معرضـة لـألزواج وبـنفس بلوغ

ال تعــرف مصــاحل نفســها واألزواج يرغبــون فــيمن يكنفهــا أبوهــا وأمهــا ومــن مل 
ــــة بنفســــها،  ختــــرج عــــن حضــــانتهما ومراعامــــا أكثــــر مــــن رغبــــتهم يف املتخلي

   فكانت املصلحة هلا يف تبقية حق احلضانة عليها.

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���44x/+(��qY�4]�א��
0
�¢�*�و�*���mEج�*¥�AאKx/+(��qY�4]�א��
0
�¢�*�و�*���mEج�*¥�AאKx/+(��qY�4]�א��
0
�¢�*�و�*���mEج�*¥�AאKx/+(��qY�4]�א��
0
�¢�*�و�*���mEج�*¥�AאKx/+(��qY�4]�א��
0
�¢�*�و�*���mEج�*¥�AאKx/+(��qY�4]�א��
0
�¢�*�و�*���mEج�*¥�AאKx/+(��qY�4]�א��
0
�¢�*�و�*���mEج�*¥�AאKx/+(��qY�4]�א��
0
�¢�*�و�*���mEج�*¥�AאK��������
بلد آخر وأراد أخذ الطفل معه، فإن كـان حلاجـة إذا أراد األب اخلروج إىل 

أصــلح وأحــوط عليــه، وإن   ألن كونــه مــع أمــه) 4(أو جتــارة فلــيس لــه أخــذه معــه
، وال مقــال لــألم ألن  )5(كــان لنقلــه عنــه وإقامــة بغــريه فلــه أخــذه واالنتقــال بــه

  كونه مع أبيه على هذا الوجه أحفظ له.
  

  

                                                           

 ).297)، الكافى: (ص: 2/72)، التفريع: (2/246) انظر: المدونة: (1(

 ).161)، اzقناع (ص: 93-5/92) انظر: اuم: (2(

 سبق تخريج الحديث قريباً.) 3(

 ).297)، الكافى: (ص: 2/70)، التفريع: (2/236) انظر: المدونة: (4(

 ) اmنتقال به: سقطت من (م) ومن (ر).5(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���55�mEم�Aא�K(�!e�v.ل�א��&eאK�mEم�Aא�K(�!e�v.ل�א��&eאK�mEم�Aא�K(�!e�v.ل�א��&eאK�mEم�Aא�K(�!e�v.ل�א��&eאK�mEم�Aא�K(�!e�v.ل�א��&eאK�mEم�Aא�K(�!e�v.ل�א��&eאK�mEم�Aא�K(�!e�v.ل�א��&eאK�mEم�Aא�K(�!e�v.ل�א��&eאKx��(4x��(4x��(4x��(4x��(4x��(4x��(4x��(4��������
إذا انتقلـت احلضــانة عـن األم مبوــا أو بتزوجيهــا أو بعجزهـا فإــا تنتقــل إىل 

إن كانــت غــري ذات زوج إال أن يكــون الــزوج جــد  )1(أمهــا وهــي جــدة الطفــل
الصيب فال يسقط حق اجلدة من احلضانة، ألن جده ال يضـجر بـه وال يـؤدي  

مث مـن بعـد أم  كونه معها إىل تقصري يف حـق الطفـل، واألجنـيب خبـالف ذلـك
فــإن مل يكــن مــن جهــة األم أحــد انتقلــت علــى جهــة األب،  األم إىل اخلالــة،

عمـة الصـيب، وكـذلك أخـوات الصـيب يثبـت هلـن  فكانت أم األب وأخته وهـي
وقُـدم قرابـة األم علـى قرابـات األب كمـا قـدمت  حق احلضانة إلشفاقهن عليه

علـى اخلالـة ألـا أقـرب وهـي والـدة وكـذلك  اجلدة )2(األم على األب وقدمت
   قدمت أم األب على العمة ألا والدة. 

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���66x!e�v.א�^O�R��*��7Kx!e�v.א�^O�R��*��7Kx!e�v.א�^O�R��*��7Kx!e�v.א�^O�R��*��7Kx!e�v.א�^O�R��*��7Kx!e�v.א�^O�R��*��7Kx!e�v.א�^O�R��*��7Kx!e�v.א�^O�R��*��7K��������
واختلــف إذا انتقلــت احلضــانة عــن جهــة األم أيهمــا أوىل األب أو قراباتــه، 

قلنــا: إن األب أوىل فــألن بــه يــدلون فاألصــل أوىل، وإذا قلنــا: إــن أوىل  فــإذا
يـــدلني بـــه فهـــن أرفـــق بالصـــيب وألطـــف تأتيـــاً لـــه يف مصـــاحله  وإن كـــن فألـــن،

األب ال ميكــــن أن حيفظــــه بنفســــه ألن ذلــــك ال يليــــه الرجــــال  وتعهــــده، وألن
  .)3(غريهم من النساء فكان النساء أوىل بنفوسهم وإمنا يستنيبون

��������
��������
��������
��������

                                                           

)، 208)، الرسالة: (ص: 2/71)، التفريع: (246-2/245) في جملة أحكام ترتيب الحضانة انظر: المدونة: (1(
 ).296الكافى: (ص: 

 في (م): قدم. )2(

 انظر المراجع التي سبق ذكرھا. )3(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���77x�qYא��!����mE�!e�v.ل�א��&e�7אKx�qYא��!����mE�!e�v.ل�א��&e�7אKx�qYא��!����mE�!e�v.ل�א��&e�7אKx�qYא��!����mE�!e�v.ل�א��&e�7אKx�qYא��!����mE�!e�v.ل�א��&e�7אKx�qYא��!����mE�!e�v.ل�א��&e�7אKx�qYא��!����mE�!e�v.ل�א��&e�7אKx�qYא��!����mE�!e�v.ل�א��&e�7אK��������
           مــن قرابــات األم وال األب كــان حــق احلضــانة متــنقال  )1(فــإن مل يكــن أحــد

ألن إضــاعته غــري جــائزة، وقــد لــزمهم حبكــم القرابــة حفظــه  ؛إىل عصــبة الطفــل
  ومراعاته كما يثبت هلم حق يف مرياثه، وعليهم يف العقل عنه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

< << << << <

< << << << <

                                                           

 .لم يكن أحد: سقطت من (ق) )1(
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!(Aא�Lא\&N�7א�W��!(Aא�Lא\&N�7א�W��!(Aא�Lא\&N�7א�W��!(Aא�Lא\&N�7א�W��!(Aא�Lא\&N�7א�W��!(Aא�Lא\&N�7א�W��!(Aא�Lא\&N�7א�W��!(Aא�Lא\&N�7א�W����������

بـأي وجـه ملكهــا فـال جيـوز لــه ومـن ملـك أمـة يوطــأ مثلهـا حـامالً مــن غـريه 
منها حىت تضع، وإن كانت حائالً حـىت يسـتربئها  )1(وطؤها وال التلذذ بشيء

حبيضة إن كانت ممن حتيض أو بثالثة أشهر إن كانت ال حتيض وإن ارتفعت 
حيضتها وارتاب لذلك فتسعة أشهر، وليس عليه استرباء من ال يوطـأ مثلهـا، 

  .)2(نت يف حيازته فحاضت عندهوال من يعلم براءة رمحها بأن كا
: "ال توطــــأ حامـــل حـــىت تضـــع وال حائـــل حــــىت �وإمنـــا قلنـــا ذلـــك لقولـــه 

، وقـــال: "مـــن كــان يـــؤمن بـــاهللا واليـــوم اآلخــر فـــال يســـقني مـــاء زرع )3(حتــيض"
  .)4(غريه"

وإمنا قلنا: إنه ال يتلذذ بشيء منها ألن كل معىن مينع استباحة الـوطء منـع 
  احلق الغري أصله األجنبية. التلذذ مبا دونه إذا كان

وإمنــا قلنــا ذلــك إن حيضــة واحــدة تكفــى ألــا تــدل علــى بــراءة الــرحم يف 
  الغالب وال يتعلق ا عبادة كالعّدة.

وإمنـــــــا قلنـــــــا: إن كانـــــــت ال حتـــــــيض فثالثـــــــة أشـــــــهر خالفـــــــاً أليب حنيفـــــــة  
يف قوهلمــا: إــا تســتربأ بشــهر؛ ألن كــل مــن عــدم منهــا احلــيض  )5(والشــافعي

                                                           

 ) بشيء: سقطت من (م).1(

 ).300)، الكافى: (ص: 208)، الرسالة: (ص: 122-2/121)، التفريع: (349-2/345) انظر: المدونة: (2(

)، وق�ال: ص�حيح عل�ى ش�رط 2/195)، والح�اكم: (2/614) أخرجه أبو داود ف�ي النك�اح، ب�اب: وطء الس�بايا (3(
 مسلم.

ف�ي ب�اب: م�ا ج�اء الرج�ل يش�تري )، والترم�ذي 2/615) أخرجه أبو داود في النكاح، ب�اب: ف�ي وطء الس�بايا (4(
 ).4/108)، وأحمد: (3/437الجارية: (

 ).154)، اzقناع: (ص: 218(ص:  ) انظر: مختصر الطحاوي5(
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مــن جهتهــا احلمــل فــال جيــوز وطؤهــا قبــل ثالثــة أشــهر أصــله املعتــدة، وخيــف 
وألن بالشــــهر الواحــــد ال يتبــــني أمــــارة احلمــــل؛ ألن أقــــل مــــا يتبــــني فيــــه ثالثــــة 

  أشهر.
وإمنــا قلنــا: إذا ارتابــت بارتفــاع احلــيض جلســت تســعة أشــهر؛ ألــا الغالــب 

ن ال يوطـأ مثلهـا وإمنـا قلنـا: إن مـ من مدة احلمل والـرباءة تقـع ـا يف الغالـب.
) 2(ألن العلــم بــت ؛)1(للصــغر، أو للهــرم فــال يلــزم اســترباؤها خالفــاً  للشــافعي

وإمنـا قلنـا: إن مـن   حاصل برباءة رمحها فلم حيـتج إىل اسـترباء كوضـع احلمـل.
هي يف حيازته ال استرباء عليه؛ ألنـه عـامل بـرباءة رمحهـا قبـل انتقـال امللـك فـال 

  حاجة به إىل جتديده.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���11x��+�����-�!¦(§Aא�Lא\&NאKx��+�����-�!¦(§Aא�Lא\&NאKx��+�����-�!¦(§Aא�Lא\&NאKx��+�����-�!¦(§Aא�Lא\&NאKx��+�����-�!¦(§Aא�Lא\&NאKx��+�����-�!¦(§Aא�Lא\&NאKx��+�����-�!¦(§Aא�Lא\&NאKx��+�����-�!¦(§Aא�Lא\&NאK��������

وال جيــوز ملــن وطــئ أَمــة أن يبيعهــا قبــل اســتربائها؛ ألنــه ال يــأمن أن يكــون 
رمحهـــا مشـــغوالً مبائـــه فيكـــون بائعـــاً لولـــده وألم ولـــده، وال جيـــوز للمشـــرتي أن 
يطأهـــا حـــىت يســـتربيها ملـــا ذكرنـــاه، فـــإن اتفقـــا علـــى اســـترباء واحـــد جـــاز؛ ألن 

  .)3(د حيصل وهو العلم برباءة الرحمالغرض الذي له يرا
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���22ق|k�K(����
��7�!(A�����)k�K|قOK*)!�א��ط�Lوא�&0]ذ��
��7�!(A�����)k�K|قOK*)!�א��ط�Lوא�&0]ذ��
��7�!(A�����)k�K|قOK*)!�א��ط�Lوא�&0]ذ��
��7�!(A�����)k�K|قOK*)!�א��ط�Lوא�&0]ذ��
��7�!(A�����)k�K|قOK*)!�א��ط�Lوא�&0]ذ��
��7�!(A�����)k�K|قOK*)!�א��ط�Lوא�&0]ذ��
��7�!(A�����)k�K|قOK*)!�א��ط�Lوא�&0]ذ��
��7�!(A����������4و�و��4xbو�و��4xbو�و��4xbو�و��4xbو�و��4xbو�و��4xbو�و��4xbو�و��OK����������������xb*)!�א��ط�Lوא�&0]ذ�

 وال جيــوز ملبتــاع أََمــة يف عــدة طــالق أو وفــاة أن يطأهــا أو يقبلهــا، أو يتلــذذ

بشيء منهـا حـىت ختـرج مـن عـدا؛ ألنـه ملـا مل جيـز نكاحهـا يف هـذه احلـال مل 
  .)4(لو كانت حتت زوججيز وطؤها بامللك، كما 

  

                                                           

 ). 154)، اzقناع (ص: 5/214) انظر: اuم: (1(

 )، وفي (ر): الثابت.202) البت ھو القطع (غرر المقالة ص: 2(

 ).300)، الكافى: (ص: 201)، الرسالة: (ص: 123-2/122)، التفريع: (2/2/346) انظر: المدونة: (3(

 ) انظر: المراجع السابقة.4(
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�7�Wא�*��ع���7�Wא�*��ع���7�Wא�*��ع���7�Wא�*��ع���7�Wא�*��ع���7�Wא�*��ع���7�Wא�*��ع���7�Wא�*��ع��))11((  

�����������������������������������������������������قولـــــــــه تعـــــــــاىل:يف األعيـــــــــان احملرمـــــــــات ) 2( األصـــــــــل يف التحـــــــــرمي بالرضـــــــــاع
�m�m�m�mc��b��a���� �̀���_��~c��b��a���� �̀���_��~c��b��a���� �̀���_��~c��b��a���� �̀���_��~llll )3( وقول النيب ، -
الرضــاعة مــن ، وقولــه: "إمنــا )4(: "حيــرم مــن الرضــاع مــا حيــرم مــن الــوالدة"-�

  .)7(األمة على ذلك )6(وإلمجاع )5(ااعة"
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���11x/k*@א�*��ع�و�K(�9א�*م�
��������Kא��
�9א�*م�)�Kא�*��ع�و@*Kx/kא��
�9א�*م�)�Kא�*��ع�و@*Kx/kא��
�9א�*م�)�Kא�*��ع�و@*Kx/kא��
�9א�*م�)�Kא�*��ع�و@*Kx/kא��
�9א�*م�)�Kא�*��ع�و@*Kx/kא��
�9א�*م�)�Kא�*��ع�و@*Kx/kא��
�9א�*م�)�Kא�*��ع�و@*Kx/kא��

أو  )8(وإذا وصــل إىل جــوف الرضــيع شــيء مــن لــنب املــرأة برضــاع، أو وجــور
أو حقنة يف مدة احلـولني فقـط دون  )9(ما يعلم وصوله إىل اجلوف من سعوط

عبـــد احلكـــم أو زيـــادة يســـرية يف  يف روايـــة ذكرهـــا حممـــد بـــن )10(زيـــادة عليهمـــا
أو بزيادة الشهر وحنوه يف رواية عبـد امللـك أو الشـهرين يف روايـة  )11(رواية أبيه

ابـــن القاســـم مـــن ذات لـــنب والدة مـــن حـــالل أو حـــرام أو مـــن درور مـــن غـــري 
الــوالدة مــن صــغرية أو يائســة أو حيــة أو ميتــة منفــرداً بنفســه أو خمتلطــاً مبــا مل 

حيرم ويصـري بـه املرضـع ابنـاً للمرضـعة حيـرم ـا نكاحهـا وال يستهلك فيه، فإنه 

                                                           

  من (م).) سقط عنوان الباب 1(
  ).223قال ابن عرفة: الرضاع عرفاً: وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء (حدود ابن عرفة ص:  الرضاع:) 2(
  .23) سورة النساء، ا.ية: 3(
  ).2/1068)، و مسلم في الرضاع: (3/149باب: الشھادة على اuنساب: (أخرجه البخاري في الشھادات، ) 4(
)، ومسلم في الرض�اع: ب�اب: إنم�ا 6/125أخرجه البخاري في النكاح، باب: من قال m رضاع بعد حولين: () 5(

  ).2/1078الرضاعة من المجاعة: (
  في (ق): وuن اzجماع.) 6(
  ).9/115)، فتح الباري: (6/202)، شرح مسلم: (11/144انظر: المحلى: () 7(
  ).2/59الوجور: ھو أن يصب اللبن في الحلق عنوة (الفواكه الدواني:) 8(
  ).2/59السعوط: ھو أن يصب اللبن في اuنف (الفواكه الدواني:) 9(
  في (م): عليھا.) 10(
  في (م):  ابنه.) 11(



261 

، وتنتشر به احلرمة بينه وبني من له اللنب، وال جيوز له إن كانت )1(عليها عدة
  .)3(حلرم عليه) 2(نكاحها وال نكاح من لو كان ابنها من النسب أنثى

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���22x¨0א��K(���0������������Kوg�/P*�$�א�*��ع������K(���0א�Kx¨0وg�/P*�$�א�*��ع������K(���0א�Kx¨0وg�/P*�$�א�*��ع������K(���0א�Kx¨0وg�/P*�$�א�*��ع������K(���0א�Kx¨0وg�/P*�$�א�*��ع������K(���0א�Kx¨0وg�/P*�$�א�*��ع������K(���0א�Kx¨0وg�/P*�$�א�*��ع������K(���0א�Kx¨0وg�/P*�$�א�*��ع�
 الرضاع يقع بالقليل من اللنب من غـري حـد للشـافعي يفوإمنا قلنا: إن حترمي 

 إمنـا: "�فأطلق، وقوله  )5( ؛ لقوله تعاىل:)4(قوله: ال حيرم إال مخس رضعات

 إمنـــــا الرضـــــاع مـــــا أنبـــــت اللحـــــم، وأنشـــــر، وقولـــــه: ")6("الرضـــــاعة مـــــن ااعـــــة

، وهــذا حيصــل للقليــل بقســطه كمــا حيصــل للكثــري بقســطه، وقولــه: )7(العظــم"
، وقــد ثبــت أن التحــرمي بالنســب ال )8(مــن الرضــاع مــا حيــرم مــن الــوالدة" "حيــرم

من الوالدة، وكـذلك الرضـاع، وألن كـل معـىن أوجـب حرمـة  )9(عدد يفتقر إىل
فــاملعترب وجــوده مــن غــري عــدد كالعقــد والــوطء، واعتبــاراً بقلــة االرتضــاع  مؤبــدة

  يف مدة احلولني قبل االستغناء بالطعام.  من آدمية
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���33x��9*م�P4�7ن�א��Kx��9*م�P4�7ن�א��Kx��9*م�P4�7ن�א��Kx��9*م�P4�7ن�א��Kx��9*م�P4�7ن�א��Kx��9*م�P4�7ن�א��Kx��9*م�P4�7ن�א��Kx��9*م�P4�7ن�א��K��������

 ؛ ألن الرضاع عبارة عـن وصـول)10(وإمنا قلنا: إن الوجور حيرم حالفاً لداود

اللــنب إىل جــوف الطفــل علــى وجــه التغذيــة وأحــوال األطفــال ختتلــف، فمــنهم 
يلــتقم الثــدي، ومــنهم مــن مل يلتقمــه فيــوجر باملســعطة، ومــنهم مــن يــوجر  مــن

   راً بوصوله إىل جوفه بالتقام الثدي.نفسه، وكل ذلك رضاع واعتبا بالثدي

                                                           

   من (ر). وm عدة: سقطت من (ق) و) 1(
 في (م): من النساء. )2(
 ).242)، الكافى: (ص: 69-2/68)، التفريع: (2/288المدونة: ( في جملة ھذه اuحكام انظر:) 3(

 ).227). مختصر المزني: (ص: 5/31انظر: اuم: ( )4(
 .23سورة النساء، ا.ية: ) 5(
 سبق تخريج الحديث قريباً. )6(
موس�ى الھQل�ي ع�ن أبي�ه ق�ال  )، م�ن ح�ديث أب�ي2/549أخرجه أبو داود في النكاح، باب: رضاعة الكبير: ( )7(

 ).4/4) من وجه آخر (تلخيص الحبير: 7/461أبو حاتم: مجھوmن، وأخرجه البيھقي: (
 سبق تخريج الحديث قريباً. )8(
 في (م): عدة. )9(
 ).7/538)، المغني: (6/438انظر: بداية المجتھد: ( )10(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���44xط�+%�����������Kא�&[*�$����%+�طKxא�&[*�$����%+�طKxא�&[*�$����%+�طKxא�&[*�$����%+�طKxא�&[*�$����%+�طKxא�&[*�$����%+�طKxא�&[*�$����%+�طKxא�&[*�$�
فأمـــا الســـعوط قـــال ابـــن القاســـم: إن وصـــل إىل اجلـــوف حـــّرم، وأطلـــق ابـــن 

، وقـال غـريه: أنـه ال حيـّرم، ولـيس بقــول )1(أنـه حيـّرم وهـو قـول الشــافعي حبيـب
اللـنب أصحابنا: إنه إن علم وصوله إىل اجلـوف مل حيـرم ألن وصـول  ألحد من

التحــــــرمي   )2(يف مــــــدة احلــــــولني واحلاجــــــة إىل التغذيــــــة بــــــه يوجــــــب إىل اجلــــــوف
ابــن القاســم أصــح مــن اعتبــار اإلطــالق، وألن االعتبــار يف  كاالرتضـاع، وقــول

االغتـذاء بـه، وألن اللـنب إذا مل يصـل إىل اجلـوف كـان وصــوله  الرضـاع مبـا يقـع
  البدن.  )3(كجريانه على ظاهر إىل الدماغ
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���55&א�K&א�K&א�K&א�K&א�K&א�K&א�K&א�Kx!6�.���$�*]x!6�.���$�*]x!6�.���$�*]x!6�.���$�*]x!6�.���$�*]x!6�.���$�*]x!6�.���$�*]x!6�.���$�*]��������

فأمـا احلقنـة فــأطلق ابـن حبيـب التحــرمي ـا وعلـق ابــن القاسـم اجلـواب فيهــا 
بــالعلم بوصــول اللــنب إىل اجلــوف وهــذا هــو الصــحيح إن أمكــن ذلــك، ويبعــد 

  أن يصل إىل موضع حيصل به الغذاء، واهللا أعلم.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���66xc��.ن��7א�S�� א�*���!�א�*)!�א�Kxc��.ن��7א�S�� א�*���!�א�*)!�א�Kxc��.ن��7א�S�� א�*���!�א�*)!�א�Kxc��.ن��7א�S�� א�*���!�א�*)!�א�Kxc��.ن��7א�S�� א�*���!�א�*)!�א�Kxc��.ن��7א�S�� א�*���!�א�*)!�א�Kxc��.ن��7א�S�� א�*���!�א�*)!�א�Kxc��.ن��7א�S�� א�*���!�א�*)!�א�K��������

 احلــــولني خالفــــاً ملــــن قــــال: إن رضــــاعة الكبــــريوإمنــــا شــــرطنا أن يكــــون يف 

¡��¢��£��¡��¢��£��¡��¢��£��¡��¢��£��������������~~~~��m�m�m�m��}���|��{��z��}���|��{��z��}���|��{��z��}���|��{��z؛ لقولــــه تعــــاىل:)4(حتـــرم
¥��¤¥��¤¥��¤¥��¤llll�)5(،  اعة: "�وقولهإمنا الرضاعة من ا")ال رضاع ، وقوله: ")6

، )8(الرضـاع مـا أنبـت اللحـم، وأنشـر العظـم"وقولـه: " ،)7(إال مبا فتـق األمعـاء"
  الكبري.وكل ذلك منتف عن رضاعة 

                                                           

 ).227). مختصر المزني: (ص: 5/29انظر: اuم: ( )1(
 (م):  فوجب.في  )2(
 في (م):  سائر. )3(
 ).7/542ترى رضاعة الكبير تحرم، ويروى ھذا عن عطاء والليث وداود، المغني: ( -رضي هللا عنھا–كانت عائشة ) 4(
 .233سورة البقرة، ا.ية: ) 5(
 سبق تخريج الحديث. )6(
)7(  mتح��رم إ m أخرج��ه الترم��ذي ف��ي الرض��اع، ب��اب: م��ا ج��اء م��ا ذك��ر أن الرض��اعة) ..3/458ف��ي الص��غر ،(

 وقال: حسن صحيح.
 سبق تخريج الحديث. )8(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���77xc��.א�Q0زאد����(�bم�)*א��
��7Kxc��.א�Q0زאد����(�bم�)*א��
��7Kxc��.א�Q0زאد����(�bم�)*א��
��7Kxc��.א�Q0زאد����(�bم�)*א��
��7Kxc��.א�Q0زאد����(�bم�)*א��
��7Kxc��.א�Q0زאد����(�bم�)*א��
��7Kxc��.א�Q0زאد����(�bم�)*א��
��7Kxc��.א�Q0زאد����(�bم�)*א��
��7K��������
�mmmm��z��z��z��zووجه قوله: إنه ال يراعى زيادة على احلولني بوجـه قولـه تعـاىل:

~��}���|��{~��}���|��{~��}���|��{~��}���|��{������������¥��¤��£��¢��¡¥��¤��£��¢��¡¥��¤��£��¢��¡¥��¤��£��¢��¡�l�l�l�l)1(،   فـــــدل علـــــى أن
مــا زاد عليهــا لــيس مــن الرضــاعة املعتــربة، وألنــه رضــاع بعــد حــولني أصــله بعــد 
ستة أشـهر، وألن ذلـك حسـم للبـاب: وإن مل يكـن بعـض املـدة الزائـدة بـأوىل 

  من بعض.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���88xbU%א���bد��dא��d����/P�7وKxbU%א���bد��dא��d����/P�7وKxbU%א���bد��dא��d����/P�7وKxbU%א���bد��dא��d����/P�7وKxbU%א���bد��dא��d����/P�7وKxbU%א���bد��dא��d����/P�7وKxbU%א���bد��dא��d����/P�7وKxbU%א���bد��dא��d����/P�7وK��������

وجــــه جتــــويز الزيــــادة اليســــرية ذلــــك يف حكــــم احلــــولني؛ ألن املرضــــع قــــد ال 
يستغىن بالطعام لضعف قوته عن االغتذاء بغريه، فكان مـا قارـا يف حكمهـا 

  هلذا املعىن، وليس ملا قدر بشهر أو شهرين دليل يتحرز.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���99xم�+Y�����������EKذא������7א.���cوא&N��K��Q6א�0¨����Y+�مEKxذא������7א.���cوא&N��K��Q6א�0¨����Y+�مEKxذא������7א.���cوא&N��K��Q6א�0¨����Y+�مEKxذא������7א.���cوא&N��K��Q6א�0¨����Y+�مEKxذא������7א.���cوא&N��K��Q6א�0¨����Y+�مEKxذא������7א.���cوא&N��K��Q6א�0¨����Y+�مEKxذא������7א.���cوא&N��K��Q6א�0¨����Y+�مEKxذא������7א.���cوא&N��K��Q6א�0¨�

بالطعــام مل حيــرم مــا ارتضـــع يف  )2(إذا فصــل يف احلــولني واســتغىن عــن اللـــنب
إمنــــا : "�وابــــن حبيــــب لقولــــه  )5(خالفــــاً للشــــافعي )4(كبعــــد ذلــــ )3(احلــــولني

، وســائر األخبــار، وألنــه مســتغىن بالطعــام أصــله بعــد )6("الرضــاعة مــن ااعــة
  احلولني.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1010xאم*Oل�4و�|O�Lوط�K���Cد�Oذא��3ن�E�¨0א��c���������Kא�&%��!���cא�E�¨0ذא��3ن��Oد�K���CوطO�L|ل�4و�O*אمKxא�&%��!���cא�E�¨0ذא��3ن��Oد�K���CوطO�L|ل�4و�O*אمKxא�&%��!���cא�E�¨0ذא��3ن��Oد�K���CوطO�L|ل�4و�O*אمKxא�&%��!���cא�E�¨0ذא��3ن��Oد�K���CوطO�L|ل�4و�O*אمKxא�&%��!���cא�E�¨0ذא��3ن��Oد�K���CوطO�L|ل�4و�O*אمKxא�&%��!���cא�E�¨0ذא��3ن��Oد�K���CوطO�L|ل�4و�O*אمKxא�&%��!���cא�E�¨0ذא��3ن��Oد�K���CوطO�L|ل�4و�O*אمKxא�&%��!�

وإمنا سوينا يف ذلك بـني أن يكـون اللـنب حادثـاً عـن وطء حـالل أو حـرام؛ 
  الظواهر واألخبار، وألن االعتبار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه. لعموم

                                                           

 .233 سورة البقرة، ا.ية:) 1(

 عن اللبن: سقطت من (م). )2(
 في الحولين: سقطت من (م). )3(
 ).242)، الكافى: (ص: 2/69)، التفريع: (2/288انظر: المدونة: ( )4(
 ).227). مختصر المزني: (ص: 29-5/26انظر: اuم: ( )5(
 سبق تخريج الحديث. )6(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1111x��UJو�bL�k�,א�K(�¨��9د9و�c���������Kא�&%��!���cد9و�K(�¨��9א,��bL�kوKx��UJא�&%��!���cد9و�K(�¨��9א,��bL�kوKx��UJא�&%��!���cد9و�K(�¨��9א,��bL�kوKx��UJא�&%��!���cد9و�K(�¨��9א,��bL�kوKx��UJא�&%��!���cد9و�K(�¨��9א,��bL�kوKx��UJא�&%��!���cد9و�K(�¨��9א,��bL�kوKx��UJא�&%��!���cد9و�K(�¨��9א,��bL�kوKx��UJא�&%��!�
 وإمنــا ســوينا بــني درور اللــنب ممــن مل توطــأ وبــني املوطــوءة واليائســة واحلــادث

  عن وطء ملا ذكرناه من العموم، وللمعىن املعترب وهو حصول الغذاء به.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1212x!&�,א�0¨�א.�!�و�¨�א�c���������Kא�&%��!���cא�0¨�א.�!�و�¨�א,�&!Kxא�&%��!���cא�0¨�א.�!�و�¨�א,�&!Kxא�&%��!���cא�0¨�א.�!�و�¨�א,�&!Kxא�&%��!���cא�0¨�א.�!�و�¨�א,�&!Kxא�&%��!���cא�0¨�א.�!�و�¨�א,�&!Kxא�&%��!���cא�0¨�א.�!�و�¨�א,�&!Kxא�&%��!���cא�0¨�א.�!�و�¨�א,�&!Kxא�&%��!�

ــــة خالفــــاً للشــــافعي وإمنــــا ســــوينا بــــني لــــنب  ؛ لعمــــوم الظــــواهر)1(احليــــة وامليت

 واألخبـــار، وألنـــه مـــؤثر يف التحـــرمي وصـــل إىل جـــوف املرضـــع يف مـــدة الرضـــاع

 )2(وحاجته إىل االغتذاء به، فوجـب أن ينشـر احلرمـة أصـله اللـنب الـذي يؤخـذ
  احلياة.حال  منها

z����z����z����z����z����z����z����z����1313xz0�&%��f����¨0א��M0&ذא�א�E�Kxz0�&%��f����¨0א��M0&ذא�א�E�Kxz0�&%��f����¨0א��M0&ذא�א�E�Kxz0�&%��f����¨0א��M0&ذא�א�E�Kxz0�&%��f����¨0א��M0&ذא�א�E�Kxz0�&%��f����¨0א��M0&ذא�א�E�Kxz0�&%��f����¨0א��M0&ذא�א�E�Kxz0�&%��f����¨0א��M0&ذא�א�E�K��������
 وإمنا قلنا: إنه حيرم وإن اخـتلط مبـا مل يسـتهلك فيـه؛ ألن الغلبـة للـنب، وألن

الغذاء حيصل به، فأمـا إذا اسـتهلك فيمـا خالطـه مـن مـاء أو مـائع أو دواء أو 
وعنـد ، )3(فعند ابن القاسم أن التحـرمي ال يقـع بـه وهـو قـول أيب حنيفـة طعام،

  .)4(وذكره عن مجاعة من أصحابنا أنه حيرم وهو قول الشافعي ابن حبيب
فوجــه قــول ابــن القاســم أن اســتهالكه يبطــل حكمــه بــدليل أن احلــالف ال 

ال حينــث لشــربه، وألن تعليــق التحــرمي بــاللنب كتعليــق وجــوب احلــد  يشــرب لبنــاً 
ملاء بأنـه ال مث قد ثبت أن النقطة من اخلمر إذا استهلكت يف ا بشرب اخلمر،

  فكذلك اللنب. يتعلق بشربه حد،
ووجه قول ابن حبيب أن اخـتالط اللـنب بغـريه ال ينفـي حكمـه، كمـا لـو مل 

  فيه، وألن الغذاء حيصل للطفل باملختلط كله. يستهلك

                                                           

 ). 228-227ر المزني: (ص: ). مختص5/31انظر: اuم: ( )1(

 ) في (م):  يوجد.2(

 ).3/34)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (222) انظر: مختصر الطحاوي، (ص: 3(

 ).160)، اzقناع: (ص: 227) انظر: مختصر المزني: (ص: 4(
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zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1414x/&+�94�K��!+�*,وج�אd��$�*gKx/&+�94�K��!+�*,وج�אd��$�*gKx/&+�94�K��!+�*,وج�אd��$�*gKx/&+�94�K��!+�*,وج�אd��$�*gKx/&+�94�K��!+�*,وج�אd��$�*gKx/&+�94�K��!+�*,وج�אd��$�*gKx/&+�94�K��!+�*,وج�אd��$�*gKx/&+�94�K��!+�*,وج�אd��$�*gK��������
أن  اللـنبوإمنا قلنا: إنه حيرم علـى املرضـعة التـزوج مبـن أرضـعته وعلـى مـن لـه 

~��_����~��_����~��_����~��_������m�m�m�mلقولـــه تعـــاىل:مـــن لبنـــه  )1(يتـــزوج األنثـــى الـــيت أرضـــعت
`̀̀̀llll)2(، :وقولـــه تعـــاىل��m�m�m�mc��b��ac��b��ac��b��ac��b��allll)3(،  وقولـــه

  .)4(: "حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة"�
فإذا أرضعت املرأة صبياً حرمت هي عليه وكل من ولدته قبل الذي ارتضع 

عليـــه أختـــه املرضـــعة، ألن خالتـــه، مـــن لبنهـــا أو بعـــده؛ ألـــن أخواتـــه، وحتـــرم 
وأخت الزوج الذي له اللنب ألـا عمتـه، وبناتـه ألـن أخواتـه مـن أبيـه؛ وقـس 
علــى هــذا كــل مــا يــرد عليــك مــن التحــرمي علــى مــا حيــرم مــن النســب، وال حيــرم 
على أخي املرتضـع بنـات املرضـعة ألـن لسـن بـأخوات لـه، وإمنـا هـن أخـوات 

  أخيه.

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1515x�]qא��¨�Kx�]qא��¨�Kx�]qא��¨�Kx�]qא��¨�Kx�]qא��¨�Kx�]qא��¨�Kx�]qא��¨�Kx�]qא��¨�K��������
 لـــنب الفحـــل حيـــرم ويتصـــور مـــع افـــرتاق األَُمـــْني: كرجـــل لـــه امرأتـــان ترضـــعو 

إحـــدامها صـــبياً واألخـــرى صـــبية فيحـــرم أحـــدامها علـــى اآلخـــر ألمـــا أخـــوان 
)5(لألب

  ..)6(ومن الناس من ذهب إىل أن لنب الفحل ال حيرم 
 ، وحـــديث)7(: "حيـــرم مـــن الرضـــاعة مـــا حيـــرم مـــن الـــوالدة"�ودليلنـــا قولـــه 

لعمهــا مــن الرضــاعة وقالــت:  )8(ملــا أبــت أن تــأذن -اهللا عنهــا رضــي–عائشــة 

                                                           

 في (ق): ارتضعت.  )1(

 .23النساء، ا.ية: سورة ) 2(

 .23سورة النساء، ا.ية: ) 3(

 سبق تخريج الحديث.) 4(

 ).243)، الكافى: (ص: 2/69)، التفريع: (2/289انظر: المدونة: ( )5(

 ).6/572) رخص فيه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قQبة  (المغني: 6(

 سبق تخريج الحديث. )7(

 (م): لما أتت لتأذن. في )8(
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: "إنــــــه عمــــــك فلـــــــيلج �أرضــــــعتين املـــــــرأة ومل يرضــــــعين الرجــــــل، فقـــــــال  إمنــــــا
  ..)1(عليك"

وألمــا يشــرتكان يف اللــنب، وألنــه أحــد األبــوين فلــم يعتــرب اجتماعهمــا فيــه، 
  حترمي يثبت بالنسب فثبت بالرضاع، كتحرمي األمومة.  وألنه

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1616x/&+�94�K(�5(�!+�*,א�*qNKx/&+�94�K(�5(�!+�*,א�*qNKx/&+�94�K(�5(�!+�*,א�*qNKx/&+�94�K(�5(�!+�*,א�*qNKx/&+�94�K(�5(�!+�*,א�*qNKx/&+�94�K(�5(�!+�*,א�*qNKx/&+�94�K(�5(�!+�*,א�*qNKx/&+�94�K(�5(�!+�*,א�*qNK��������
  .)3(؛ ألنه ذو حمرم هلا كاالبن من الوالدة)2(وتسافر مع من أرضعته

zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���1717xولAא�0¨�א�K(ن��Cوج�d�
�د�����+��!�0Y,��9ع�אE�$SOKxولAא�0¨�א�K(ن��Cوج�d�
�د�����+��!�0Y,��9ع�אE�$SOKxولAא�0¨�א�K(ن��Cوج�d�
�د�����+��!�0Y,��9ع�אE�$SOKxولAא�0¨�א�K(ن��Cوج�d�
�د�����+��!�0Y,��9ع�אE�$SOKxولAא�0¨�א�K(ن��Cوج�d�
�د�����+��!�0Y,��9ع�אE�$SOKxولAא�0¨�א�K(ن��Cوج�d�
�د�����+��!�0Y,��9ع�אE�$SOKxولAא�0¨�א�K(ن��Cوج�d�
�د�����+��!�0Y,��9ع�אE�$SOKxولAא�0¨�א�K(ن��Cوج�d�
�د�����+��!�0Y,��9ع�אE�$SOK��������
 وإذا أرضـــعت املـــرأة صـــبياً بعـــد أن طلقـــت وتزوجـــت فوطئهـــا الـــزوج الثـــاين

 للزوجني؛ ألن اللنب هلما، فإن انقطع اللـنبواللنب متصل غري منقطع كان ابناً 

، )4(األول مث حــدث لــنب ثــان كانــت احلرمــة للثــاين دون األول النفــراده بــاللنب
  أعلم. واهللا

EًאU�3���
3&��א��8�S6وא.2�*�¢FEًאU�3���
3&��א��8�S6وא.2�*�¢FEًאU�3���
3&��א��8�S6وא.2�*�¢FEًאU�3���
3&��א��8�S6وא.2�*�¢FEًאU�3���
3&��א��8�S6وא.2�*�¢FEًאU�3���
3&��א��8�S6وא.2�*�¢FEًאU�3���
3&��א��8�S6وא.2�*�¢FEًאU�3���
3&��א��8�S6وא.2�*�¢FFFFFFFFF55555555EEEEEEEEKKKKKKKK����������������

�@�@� 

  

  

  

< << << << <

                                                           

)، و مس�لم ف�ي الرض�اع، ب�اب: تح�ريم 3/149أخرجه البخاري في الشھادات، باب: الشھادة على اuنساب: ( )1(
 ).2/1079الرضاعة من ماء الفحل (

 ذو: سقطت من (م). )2(

 ).242)، الكافى: (ص: 2/70انظر: التفريع: ( )3(

 .)243)، الكافى: (ص: 2/69) انظر: التفريع: (4(

 ) ما بين قوسين: سقط من (ق).5(
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h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<ÅçéfÖ]ÅçéfÖ]ÅçéfÖ]ÅçéfÖ]ÅçéfÖ]ÅçéfÖ]ÅçéfÖ]ÅçéfÖ]))11((<<<<<<<<

  .)3(هني ومها التفاضل والنساءجيف املبيعات يكون من و  )2(الربا
: هـو يف اجلـنس )4(التفاضل فالذي ورد النص بـه وانعقـد اإلمجـاع عليـهفأما 

قولــه الواحــد مــن الــذهب والفضــة والــرب والشــعري والتمــر وامللــح، واألصــل فيــه 
ــــدرهم ال فضــــل بينهمــــا"� ــــدينار والــــدرهم بال ــــدينار بال ، وقولــــه: "ال )5(: "ال

"ال تبيعـوا الـذهب ، وقولـه: )6(تبيعوا الـدينار بالـدينارين وال الـدرهم بالـدرمهني"
بعضـــها علـــى بعـــض وال تبيعـــوا الـــورق ) 7(بالـــذهب إال مـــثالً مبثـــل، وال تشـــفوا

، وقـــال ابـــن عمـــر: )8("بعضـــها علـــى بعـــضإال مـــثالً مبثـــل، وال تشـــفوا بـــالورق 
 -�-الـــدينار بالـــدينار والـــدرهم بالـــدرهم، ال فضـــل بينهمـــا هـــذا عهـــد نبينـــا 

عبــاس يف ذلــك فقــد ثبــت رجوعــه ، ومــا روي عــن ابــن )9(إلينــا وعهــدنا إلــيكم
  .)10(منه

  
  

                                                           

: ھو اzخراج، واصطQحاً قال ابن عرفة: البيع اuعم: عقد معاوضة على غير منافع وm متعة ل�ذة البيع لغة) 1(
 ).2/77، والفواكه الدواني: 232(انظر: حدود ابن عرفة ص: 

  ).2/483) الربا لغة: ھو الزيادة والنماء والعلو (معجم مقاييس اللغة: 2(

 ).2/78) التفاضل: وھو الزيادة والنساء: وھو التأخير (الفواكه الدواني: 3(

 ).  5/189)، نيل اuوطار: (9/442انظر: المجموع: ( )4(

 ).3/1212أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذھب بالورق نقداً: ( )5(

 ).4/105الزوائد: ) وعزاه الھيثمي إلى الطبراني (مجمع 2/379أخرجه أحمد: ( )6(

 ).317) تشفوا: أي تزيدوا، وقد استعمل في النقص أيضاً (المصباح المنير ص: 7(

)، ومس���لم ف���ي المس���اقاة، ب���اب: الرب���ا: 3/30) أخرج���ه البخ���اري ف���ي البي���وع، ب���اب: بي���ع الفض���ة بالفض���ة: (8(
)3/1209.( 

 ).5/279أخرجه البيھقي: ( )9(

 ).8/118عبد الرزاق:  ) وقد نقل أنه اختلف في رجوعه (انظر:10(
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z���z���z���z���z���z���z���z���11x/%6P�K(�L�F��i6P��3�5���56(Kx/%6P�K(�L�F��i6P��3�5���56(Kx/%6P�K(�L�F��i6P��3�5���56(Kx/%6P�K(�L�F��i6P��3�5���56(Kx/%6P�K(�L�F��i6P��3�5���56(Kx/%6P�K(�L�F��i6P��3�5���56(Kx/%6P�K(�L�F��i6P��3�5���56(Kx/%6P�K(�L�F��i6P��3�5���56(K��������
إال مـــثالً وموضـــوع كـــل جـــنس مـــن ذلـــك ال جيـــوز بيعـــه بشـــيء مـــن جنســـه 

، للظـواهر الـيت )2(خالفاً ملـن أجـاز أن يستفضـل بينهمـا قيمـة الصـياغة )1(مبثل
ذكرناهــا، وروي يف هــذا: أن صــائغاً ســأل ابــن عمــر فقــال: أصــوغ الــذهب مث 
أبيعــه بــأكثر مــن وزنــه واستفضــل فيــه قــدر عمــل يــدي، فنهــاه ابــن عمــر عــن 

الــدينار بالــدينار والــدرهم بالــدرهم ال فضــل بينهمــا، هــذا عهــد ذلــك، وقــال: 
 )4(بــني أيب الــدرداء ، وحنــو هــذا مــا جــرى)3(إلينــا وعهــدنا إلــيكم -�-نبينــا 

 -إىل معاويـــة  -�-، وكتـــاب عمـــر)5(ومعاويـــة يف ســـقاية الـــذهب أو الـــورق
، وألنـــه ذهـــب بـــذهب )6(: ال تبـــع ذلـــك إال مـــثالً مبثـــل وزنـــاً بـــوزن-رمحـــه اهللا

  فأشبه املضروب واملُصوغ مصوغ.
zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���zW���22x'��2%,�7א����q&א��$�*gKx'��2%,�7א����q&א��$�*gKx'��2%,�7א����q&א��$�*gKx'��2%,�7א����q&א��$�*gKx'��2%,�7א����q&א��$�*gKx'��2%,�7א����q&א��$�*gKx'��2%,�7א����q&א��$�*gKx'��2%,�7א����q&א��$�*gK��������

قـال:  �وغـريه أنـه  )8(عبادةحديث ) 7(وأما األربعة املسميات فاألصل فيه
، وال الـرب بــالرب، وال الشـعري بالشــعري، وال الـورق بــالورق"الـذهب بالــذهب وال 

التمر بالتمر، وال امللح بامللح إال سواء بسواء عيناً بعني يداً بيـد، فمـن زاد أو 
يف حتــرمي التفاضـل يف اجلــنس مــن هــذه  )10(، (وال خــالف)9(اسـتزاد فقــد أرىب"

                                                           

  ). 303-302)، الكافى: (ص: 211)، الرسالة: (ص: 2/125)، التفريع: (100-3/99انظر: المدونة: ( )1(

 .)4/11) أجازه الحنابلة (انظر: (المغني: 2(

 سبق تخريج ھذا الخبر قريباً. )3(

أُُح�د، وك�ان عاب�داً، م�ات ف�ي  ) أبو الدرداء: عويمر بن زيد بن قيس اuنص�اري، ص�حابي جلي�ل، أول مش�اھده4(
 ).434أواخر خQفة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك (تقريب التھذيب، ص: 

 ).5/280أخرجه البيھقي: ( )5(

 ).5/292أخرجه البيھقي: ( )6(

 في (م): فيھا. )7(

ت ب�ن ق�يس اuنص�اري الخزرج�ي، أب�و الولي�د الم�دني، أح�د النقب�اء، ب�دري مش�ھور، م�ا عبادة بن الصامت:) 8(
بالرملة سنة أربع وثQثين وله اثنتان وسبعون، وقيل: عاش إلى خQفة معاوية، قال سعيد بن عفير، كان طول�ه 

 ).292عشرة أشبار (تقريب التھذيب، ص: 

 )،3/1210أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الربا: ( )9(

 ).4/4(المغني: )، 9/502)، المحلى: (9/444)، المجموع: (118انظر اzجماع (ص:  )10(



269 

ويف طريق آخر: "الرب بـالرب مـداً مبـد والشـعري بالشـعري مـداً مبـد  ،)1(املسميات)
وال خــالف يف حتــرمي  )2(وامللــح بــامللح مــداً مبــد، فمــن زاد أو اســتزاد فقــد أرىب"

  .)3(التفاضل يف اجلنس من هذه املسميات
z���z���z���z���z���z���z���z���33x��I��4א,%��2'�دون��W[���e�+��^0+&(�$�*]&�3�7ن�א�Kx��I��4א,%��2'�دون��W[���e�+��^0+&(�$�*]&�3�7ن�א�Kx��I��4א,%��2'�دون��W[���e�+��^0+&(�$�*]&�3�7ن�א�Kx��I��4א,%��2'�دون��W[���e�+��^0+&(�$�*]&�3�7ن�א�Kx��I��4א,%��2'�دون��W[���e�+��^0+&(�$�*]&�3�7ن�א�Kx��I��4א,%��2'�دون��W[���e�+��^0+&(�$�*]&�3�7ن�א�Kx��I��4א,%��2'�دون��W[���e�+��^0+&(�$�*]&�3�7ن�א�Kx��I��4א,%��2'�دون��W[���e�+��^0+&(�$�*]&�3�7ن�א�K��������

خالفـاً لـداود ونفـاة  )5(ذه املسميات دون أمسائهـاه )4(التحرمي متعلق مبعاين
، فيتصــور اخلــالف )6(القيــاس يف قصــرهم ذلــك عليهــا دون تعديــه إىل الفــروع

  معهم يف األرز والذرة والدخن والزبيب وغري ذلك مما مل يتناولـه الـنص بامسـه: 
mmmm��Y��X��W��Y��X��W��Y��X��W��Y��X��W فعنـــدنا فيـــه الربـــا وعنـــدهم ال ربـــا فيـــه، ودليلنـــا قولـــه تعـــاىل:

[��Z[��Z[��Z[��Z llll)7(والربا الزيادة يف اللغة ،)يه )8عن بيع الطعام بالطعام  �، و
، )10( فعـم، وقولـه: "إذا اختلـف اجلنسـان فبيعـوا كيـف شـئتم" )9(إال مثًال مبثل

قـــال: ال  �فـــدل أن اتفاقهمـــا مـــانع مـــن التفاضـــل، ويف حـــديث عبـــادة أنـــه 
فجعــل غايــة ، )11(أن قــال: "حــىت امللــح بــامللح" الــذهب بالــذهب.. إىلتبيعــوا 

والـرب، فـدل علـى أن مـا بينهمـا يف حكمهـا،  ملا ابتدأ به وهو الـذهب والفضـة
  التعليل. وثبوت وألن ذلك مبين على صحة القياس

��������
��������
��������

                                                           

 ما بين قوسين: سقط من (م). )1(

 ).5/196) بإسناد جيد (إرواء الغليل: 5/291أخرجه البيھقي: ( )2(

 .ھا قريباً انظر: المراجع التي سبق ذكر )3(

 معاني: سقطت من (ق). )4(

 .)303(ص:  )، الكافى:211، الرسالة: (ص: )126-2/125()، التفريع: 173-3/99) انظر في ھذا المدونة: (5(

 ).9/588انظر: المحلى: ( )6(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 7(

 ) كما سبق تعريفنا له.8(

 ).3/1214: (الطعام مثQً بمثلأخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع  )9(

 ھو جزء من الحديث السابق. )10(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )11(
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z���z���z���z���z���z���z���z���44x!©0w+א��W[��*�Oא,%��2'�و�W[����0+��'��CKx!©0w+א��W[��*�Oא,%��2'�و�W[����0+��'��CKx!©0w+א��W[��*�Oא,%��2'�و�W[����0+��'��CKx!©0w+א��W[��*�Oא,%��2'�و�W[����0+��'��CKx!©0w+א��W[��*�Oא,%��2'�و�W[����0+��'��CKx!©0w+א��W[��*�Oא,%��2'�و�W[����0+��'��CKx!©0w+א��W[��*�Oא,%��2'�و�W[����0+��'��CKx!©0w+א��W[��*�Oא,%��2'�و�W[����0+��'��CK��������
إذا ثبــــت أن هــــذه املســــميات معللــــة وأن التحــــرمي يتعلــــق مبعانيهــــا، فالِعلــــة 

أــا مأكولــة مــدخرة للعــيش غالبــاً هــذا حصــر أوصــاف العلــة،  عنــدنا: )1(فيهــا
، وقـال أبـو )2(من يعرب عنها بالقوت ومـا يصـلحه واملعـىن واحـد ومن أصحابنا

، وقـال الشـافعي: العلـة كونـه مطعومـاً )3(الكيل والوزن مـع اجلـنس حنيفة العلة
  .)4(جنساً 

ليفيـد بـه معـىن ال على الرب ومـا ذكـر معـه  �فدليلنا: أنه قد ثبت أن نصه 
مــع عدمــه وال مــع نصــه علــى غــريه، فلــو أراد جمــرد األكــل علــى مــا يقولــه  يعلــم

، إذ األكــل متســاو يف مجيعهـــا )5(الكتفــى بـــالنص علــى واحــد منهـــا الشــافعي
علـى صـنف مبـا يـنص عليـه  )6(عنـده، فكـان يـذكر أصـنافه لينبـه وليس خيتلف

) 7(ن ينص على واحد منهاالكيل مبجرده لكان يكتفى أ منه، وكذلك لو أراد

مجيعها، وعلى قولنا: ال يعرى نصه علـى كـل واحـد منهـا  إذ الكيل متساو يف
الــرب لينبــه بــه علــى كــل مقتــات تعــم احلاجــة إليــه وتقــوم  مــن فائــدة فنصــه علــى

الشــعري ليبــني مشــاركته للــرب يف ذلــك، وإن انفــرد  األبــدان بتناولــه، ونصــه علــى
قوتـاً حـال االضـطرار فنبـه علـى الـذرة والـدخن  بصفة بكونه علفاً، وإنه يكـون

لينبـه بــه علـى كـل حــالوة مـدخرة غالبـاً ألصــل   )8(وغريمهـا، ونصـه علــى التمـر
 )9(ومــا يف معنــاه، ونصــه علــى امللــح تنبيهــاً  املعــاش كالعســل والزبيــب والســكر

                                                           

  ) فيھا سقطت من (م).1(

 التي ذكرناھا في أول الفصل السابق.انظر: المراجع  )2(

 ).2/37)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (75انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )3(

 ).95)، اzقناع (ص: 77)، مختصر المزني (ص: 18-3/15انظر: اuم: ( )4(

 في (م): منھما. )5(

 ) لينبه: سقطت من (م).6(

 في (م): منھما. )7(

 في (ق): الثمن. )8(

 في (م): ينبه. )9(
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ومـــا يف  )1(املـــأكوالت يف حكمهـــا كاألبـــازير علـــى أن مـــا يصـــلح املقتـــات مـــن
علـــى العلـــل مـــن أقـــوى مــــا  �تنبيهـــه  حة مـــا اخرتنـــاه؛ ألنمعناهـــا فبـــان صـــ

فجعلـــه غايـــة بينـــه وبـــني مـــا نـــص  يســـتدل بـــه عليها،وألنـــه قـــال: "حـــىت امللـــح"
إىل األقــوات فقــط، وألن  عليــه، وإمنــا هــو غايــة ألدنــاه ولــيس يضــاف بالــدناءة

: "الطعــــام �النــــيب  الطعــــم مراعــــى عنــــدنا (وغــــري مراعــــى عنــــدهم، وقــــد قــــال
عنـدنا يف  )3()حيـرم فوجب اعتبار الطعام وألن التفاضـل )2(مبثل" بالطعام مثالً 

كيلـــه فيجـــوز  قليـــل املنصـــوص عليـــه وكثـــريه وعنـــدهم ال حيـــرم إال فيمـــا يتـــأتى
ذلـك طريـق  عندهم الكف من احلنطة بالكفني والعموم مينعه، ورمبـا سـلك يف

كالـذهب  القياس فقيل: ألن كل جنس حرم التفاضل يف كثـريه حـرم يف قليلـه
عمـوم  والفضة، وألن علتهم فاسدة ألا ترفع األصل الذي انتزعت منـه وهـو

 اخلـــرب يف معـــىن التفاضـــل، والعلـــة إذا عـــادت ملخالفـــة أصـــلها وجـــب فســـادها،
وألن الشــيء الواحــد إذا كــان علمــاً علــى حكــم مل جيــز أن يكــون علمــاً علــى 

ألن علتنـا أرجـح على التحليل فلـم يكـن علـة للتحـرمي، و  )4(والكيل علم ضده
إمنا حرم حراسة لألموال وحفظاً هلـا، فكـان يف أغلـى املكـيالت كمـا   ألن الربا
  أغلى املوزونات وهو الذهب والفضة. كان يف
z���z���z���z���z���z���z���z���55x!vqوא��R�[0��7!�א�Kx!vqوא��R�[0��7!�א�Kx!vqوא��R�[0��7!�א�Kx!vqوא��R�[0��7!�א�Kx!vqوא��R�[0��7!�א�Kx!vqوא��R�[0��7!�א�Kx!vqوא��R�[0��7!�א�Kx!vqوא��R�[0��7!�א�K��������

فأمـــا علـــة الـــذهب والفضـــة فكومـــا أصـــول األمثـــان وقـــيم املتلفـــات، وهـــذه 
ألن قصـد التعـدي يف العلـة لـيس فيـه عندنا مقصورة والتعليل ا سـائغ؛  العلة

تعــذر القيــاس وذلــك ألن خيرجهــا عــن أن تكــون علــة كمــا لــو نــص  أكثــر مــن
وعلــى منــع القيــاس، وألن قصــرها ال يفيــد منــع احلمــل للفــرع  علــى كوــا علــة

                                                           

) اuبازير: مفردھا بزر وھو كل ح�ب يب�ذر، وق�ال اب�ن ف�ارس: ھ�و ش�يء م�ن الحب�وب (معج�م مق�اييس اللغ�ة: 1(
1/246.( 

 سبق تخريج الحديث. ) 2(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )3(

 في (م): علماً. )4(
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نــص علــى الــذهب  ملــا �بالتعليــل، كالتعــدي، وألنــه  عليهــا، وذلــك مســتفاد
علــى أمــا خمتصــان بــذلك؛ ألنــه لــيس ســوامها دل  والفضــة ومل يــنص علــى مــا
األخص، ونفرض الكالم يف أن الرصـاص والنحـاس  مشارك هلما يف وضعهما

التفاضـل بـني مهملــه ومعمولـه، فـال ربــا  )1(جــاز ال ربـا فيـه فتقــول: كـل جـنس
  فيه أصله الرتاب والقصب.

z���z���z���z���z���z���z���z���66x��2SO�[����'��2%,א�W[��!0��7�B9�@��(Kx��2SO�[����'��2%,א�W[��!0��7�B9�@��(Kx��2SO�[����'��2%,א�W[��!0��7�B9�@��(Kx��2SO�[����'��2%,א�W[��!0��7�B9�@��(Kx��2SO�[����'��2%,א�W[��!0��7�B9�@��(Kx��2SO�[����'��2%,א�W[��!0��7�B9�@��(Kx��2SO�[����'��2%,א�W[��!0��7�B9�@��(Kx��2SO�[����'��2%,א�W[��!0��7�B9�@��(K��������
املســـميات األربعـــة مـــا ذكرنـــاه، فكـــل مـــا شـــاركها يف إذا ثبـــت أن العلـــة يف 

واللحـــوم  )2(مشـــارك هلـــا يف حكمهـــا كـــاألرز والـــذرة والـــدخن والقطنيـــة علتهـــا
واخللـــــول األبـــــاير وســـــائر الفواكـــــه املـــــدخرة للقـــــوت والتمـــــر والزبيـــــب  واأللبـــــان

مــا يف معناهــا، وكــذلك العســل والســكر، وال ربــا يف تفــاح وال  والزيتــون وســائر
  .)3(وال قثاء وال ما ال يدخر وال خياريف بطيخ 
z���z���z���z���z���z���z���z���77xc%6:دون�א�
Oא��א�i6:�7א����q&א��$�*gKxc%6:دون�א�
Oא��א�i6:�7א����q&א��$�*gKxc%6:دون�א�
Oא��א�i6:�7א����q&א��$�*gKxc%6:دون�א�
Oא��א�i6:�7א����q&א��$�*gKxc%6:دون�א�
Oא��א�i6:�7א����q&א��$�*gKxc%6:دون�א�
Oא��א�i6:�7א����q&א��$�*gKxc%6:دون�א�
Oא��א�i6:�7א����q&א��$�*gKxc%6:دون�א�
Oא��א�i6:�7א����q&א��$�*gK��

: "الــــــــرب بــــــــالرب، �والتفاضــــــــل حيــــــــرم يف اجلــــــــنس دون اجلنســــــــني؛  لقولــــــــه 
، فقصــر التحــرمي علــى )5( بالشــعري، والتمــر بــالتمر، وامللــح بــامللح"  )4(والشــعري

وهـــذا  )6(فبيعـــوا كيـــف شـــئتم" وقـــال: "فـــإذا اختلـــف اجلنســـان اجلـــنس جبنســـه،
  نص.
  
  

                                                           

 جاز: سقطت من (ق). )1(

 ).1/336لحمص وغيرھا (الفواكه الدواني:) القطنية: ھي كل ما له غQف كالفول والعدس وا2(

 ). 312)، الكافى: (ص: 211)، الرسالة: (ص: 2/126)، التفريع: (179 -1/177(انظر: المدونة:  )3(

 بالشعير: سقطت من (م). )4(

 سبق تخريج الحديث.) 5(

 سبق تخريج الحديث.) 6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���88x
Oא��א�i6:�7א���
Kxא�*Oא��א�i6:�7א���
Kxא�*Oא��א�i6:�7א���
Kxא�*Oא��א�i6:�7א���
Kxא�*Oא��א�i6:�7א���
Kxא�*Oא��א�i6:�7א���
Kxא�*Oא��א�i6:�7א���
Kxא�*Oא��א�i6:�7א�����Kא�*
واحلنطـــــة والشـــــعري والســـــلت يف حكـــــم الواحـــــد ال جيـــــوز التفاضـــــل يف بيـــــع 

؛ )2(خالفـــاً أليب حنيفـــة والشـــافعي يف قوهلمـــا: إـــا أجنـــاس)1(بـــبعض بعضـــها
واحملصـد وأن ، وألما متقاربة يف املنبت )3(بالطعام مثًال مبثل" لقوله: "الطعام

  .)4(يكاد ينفك، فكان كالعلس مع احلنطة أحدمها ال
z���z���z���z���z���z���z���z���99x
O��6وא;�/e���b�3dא�/��7א��e4�52���(Kx
O��6وא;�/e���b�3dא�/��7א��e4�52���(Kx
O��6وא;�/e���b�3dא�/��7א��e4�52���(Kx
O��6وא;�/e���b�3dא�/��7א��e4�52���(Kx
O��6وא;�/e���b�3dא�/��7א��e4�52���(Kx
O��6وא;�/e���b�3dא�/��7א��e4�52���(Kx
O��6وא;�/e���b�3dא�/��7א��e4�52���(Kx
O��6وא;�/e���b�3dא�/��7א��e4�52���(K��

 وكـل مـا جتمــع أنواعـه يف الزكــاة فإنـه صــنف واحـد يف البيــوع، فـالتمر وألوانــه
صــنف، وكــذلك الزبيــب وأنواعــه، واملشــمش وأنواعــه، وقــد بينــا االخــتالف يف 

  الزكاة، وأما األرز والدخن والذرة فكل واحد منها على حدته.القطنية يف 
z���z���z���z���z���z���z���z���1010x$]0�7א������Kא�*����7א�Kx$]0א�*����7א�Kx$]0א�*����7א�Kx$]0א�*����7א�Kx$]0א�*����7א�Kx$]0א�*����7א�Kx$]0א�*����7א�Kx$]0א�*

ألنــه مقتــات، واللحــوم علــى ثالثــة أنــواع: فلحــوم األنعــام  ؛اللحــم فيــه الربــا
 والــــوحش صــــنف، وحلــــوم الطــــري صــــنف وحشــــّية وإنســــّية، وحلــــوم دواب املــــاء

 وقـال أبـو حنيفـة: هـي، )5(صنف، وقال بعض أصـحابنا: واجلـراد صـنف رابـع
، وقــال الشـــافعي يف بعـــض أقاويلـــه: إـــا )6(أجنــاس خمتلفـــة بـــاختالف احليـــوان

، فــــاخلالف مــــع أيب حنيفــــة يف بيــــع حلــــم البقــــر بلحــــم الغــــنم )7(واحــــد صــــنف
  وجّوزه. متفاضالً فمنعاه

                                                           

 ). 310-309)، الكافى: (ص: 211-210)، الرسالة: (ص: 2/126)، التفريع: (178-3/177) انظر: المدونة: (1(

 ).77)، مختصر المزني (ص: 76) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 2(

 سبق تخريج الحديث. ) 3(

: ضرب من الحنطة يكون في القشرة منه حبتان، وقد تكون واحدة أو ثQث، وقال بعض�ھم: -بفتحتين -الَعلَس) 4(
المص�باح ي�ل: ھ�و مث�ل الب�ر إm أن�ه عس�ر اmس�تنقاء، وقي�ل: ھ�و الع�دس (ھو حبة سوداء تؤك�ل ف�ي الج�دب، وق

  ). 425المنير ص: 

 ). 313 -312)، الكافى: (ص: 211)، الرسالة: (ص: 127-2/126التفريع: ()، 2/178انظر: المدونة: ( )5(

 ).1/41)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (76انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )6(

 ).78)، مختصر المزني (ص: 26-3/25اuم: () انظر: 7(
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، وألنـــه حلـــم حيـــوان مـــن )1(: "الطعـــام بالطعـــام مـــثالً مبثـــل"�ودليلنـــا قولـــه 
م جيـــز بيعـــه بلحـــم شـــيء مـــن احليـــوان املشـــارك لـــه يف هـــذا األنعـــام، فلـــ يمـــة

متفاضــالً أصــله إذا كـان مــن نوعــه حلــم الغـنم بلحــم الغــنم متفاضــًال،  الوصـف
  وألن األغراض متقاربة فيهما وتوكل على حد متقارب غري متباين.

z���z���z���z���z���z���z���z���1111xz2%وא��UYא���*�و.$�א��$.�c�����q&אز�א��P�/PوKxz2%وא��UYא���*�و.$�א��$.�c�����q&אز�א��P�/PوKxz2%وא��UYא���*�و.$�א��$.�c�����q&אز�א��P�/PوKxz2%وא��UYא���*�و.$�א��$.�c�����q&אز�א��P�/PوKxz2%وא��UYא���*�و.$�א��$.�c�����q&אز�א��P�/PوKxz2%وא��UYא���*�و.$�א��$.�c�����q&אز�א��P�/PوKxz2%وא��UYא���*�و.$�א��$.�c�����q&אز�א��P�/PوKxz2%وא��UYא���*�و.$�א��$.�c�����q&אز�א��P�/PوK��

 جـواز حلـم البقـر بلحـم الطـري والسـمك متفاضـالً واخلالف مع الشـافعي يف 
فبيعـــــوا كيـــــف : "إذا اختلـــــف اجلنســـــان �ودليلنـــــا قولـــــه ، )2(فجوزنـــــاه ومنعـــــه

واجلنســـية هـــا هنـــا املـــراد ـــا األغـــراض واملنـــافع وقـــد ثبـــت أن حلـــم  ،)3("شـــئتم
ألما ال يتفقان يف منفعـة وال يف غـرض  ؛جنس حلم اإلبل السمك ليس من

علـــى الوجـــه الـــذي يؤكـــل عليـــه اآلخـــر، وألن  )4(منهمـــا وال يؤكـــل كـــل واحـــد
ذكــاة. فجـــاز بيعـــه بلحــم الطـــري متفاضـــالً أصـــله  الســمك طعـــام ال حيتـــاج إىل

  اللنب.
z���z���z���z���z���z���z���z���1212x$]0א��K(�L�F����UJل�و�]Yאد�وא�lqوא��
�Sوא��$]F�5א����7Kx$]0א��K(�L�F����UJل�و�]Yאد�وא�lqوא��
�Sوא��$]F�5א����7Kx$]0א��K(�L�F����UJل�و�]Yאد�وא�lqوא��
�Sوא��$]F�5א����7Kx$]0א��K(�L�F����UJل�و�]Yאد�وא�lqوא��
�Sوא��$]F�5א����7Kx$]0א��K(�L�F����UJل�و�]Yאد�وא�lqوא��
�Sوא��$]F�5א����7Kx$]0א��K(�L�F����UJل�و�]Yאد�وא�lqوא��
�Sوא��$]F�5א����7Kx$]0א��K(�L�F����UJل�و�]Yאد�وא�lqوא��
�Sوא��$]F�5א����7Kx$]0א��K(�L�F����UJل�و�]Yאد�وא�lqوא��
�Sوא��$]F�5א����7K��

والشحم والكبد والفؤاد والطحال واحللقـوم واخلصـي ومـا جـرى جمـرى ذلـك 
خالفـاً ملـن أجـازه  )5(اللحـم فـال جيـوز بيـع شـيء منـه بلحـم متفاضـلحكـم  له

؛ ألنــه نــوع مــأكول مــن جســد الشــاة كـــاللحم، )6(ذلــك ويف مجيعــه يف بعــض
الشــاة قــد أجــري جمــرى واحــداً ومل خيرجــه اخــتالف أمسائــه  وألن مجيــع جســد
حلمـــاً التفـــاقهم علـــى منـــع التفاضـــل بـــني الكـــرش والكبـــد،  وأحوالـــه مـــن كونـــه

  وغريه. فكذلك الشحم واللحم،
                                                           

 سبق تخريج ھذا الحديث. ) 1(

 ) في (م): منعوا.2(

 سبق تخريج ھذا الحديث. ) 3(

 ) في (م):أحدھما.4(

)5.ًQفي (م): متفاض ( 

زه الحنابلة (المغنى: 6(  ).4/34) جوَّ
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 واملاء ال ربا فيه على ظـاهر املـذهب، وروى ابـن نـافع عـن مالـك: منـع بيـع
الطعـــام إىل أجـــل، قـــال أصـــحابنا: جيـــئ علـــى هـــذا أن حيـــرم بيعـــه قبـــل قبضـــه، 

، فوجه نفي الربا عنه أن التفاضـل إمنـا حيـرم )2(حيرم التفاضل يف جنسه )1(وإمنا
لألمـــوال وحفظـــاً هلـــا، فلـــذلك قضـــى علـــى مـــا متـــس احلاجـــة إليـــه مـــن  حراســـة

غريه واملاء أصله مباح غري متشـاح فيـه، فكـان منافيـاً ملوضـوع  املأكوالت دون
ووجــه إثباتــه أنــه يف معــىن القــوت ألن احلاجــة إليــه أمــس منهــا  املقصــود بالربــا،

ه مقامـــه، فكـــان حتـــرمي إىل اخلبـــز إذ غـــري اخلبـــز يقـــوم مقامـــه واملـــاء ال يقـــوم غـــري 
  التفاضل فيه أوىل.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 في (ق): إن. )1(

 ).3/165انظر: المدونة: ( )2(
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����������������!6��7���5א,dא�W!6��7���5א,dא�W!6��7���5א,dא�W!6��7���5א,dא�W!6��7���5א,dא�W!6��7���5א,dא�W!6��7���5א,dא�W!6��7���5א,dא�W��������

 : بيـع)4(، وحصـر هـذا البـاب)3(لنهيـه عـن بيـع املزابنـة) 2(ممنـوع) 1(بيع املزابنة
معلــــوم مبجهــــول مــــن جنســــه أو جمهــــول مبجهــــول مــــن جنســــه، فمــــن املعلــــوم 

واللحم باحلي املأكول من جنسه بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب  باهول
ال يصــلح إال للحــم كــاملعلوف والكســري واملشــوى بــالطري النيــئ،  مــن جنســه

بـــالطري مـــن احليتـــان وغريهـــا، اجلـــنس جبنســـه واحلنطـــة املبلولـــة  واملـــاحل والقديـــد
وباملبلولــــة إال أن يكــــون البلــــل واحــــداً، ومنــــع بيــــع الــــدقيق بــــالعجني  باليابســــة

متمـاثال عنـد  )5(قيق بالـدقيق والرطـب بالرطـبوال بأس الـد واحلنطة بالعجني،
وكــذلك التمــر العتيــق باحلــديث، واختلــف يف احلنطــة  مالـك ومنعــه عبــد امللــك

بالســـــويق والـــــدقيق بــــاخلبز متفاضـــــًال، ومتمـــــاثًال،  بالــــدقيق وال بـــــأس باحلنطــــة
بـاللحم النيـئ بـاملطبوخ متفاضـالً ومتمـاثًال،  وكـذلك العجـني بـاخلبز، وال بـأس

  .)7(بأس؛ اللنب باللنب حال رطوبتهما خبلعهما وال )6(ر والرطبوكذلك التم
  
  

                                                           

 ).220أصل المزابنة المدافعة يقال: زابنه إذا دافعه (غرر المقالة ص:  المزابنة:) 1(

 ).314-313)، الكافى: (ص:215)، الرسالة: (ص: 2/165انظر: التفريع: ( )2(

)، ومس�لم ف�ي  البي�وع، ب�اب: النھ�ي ع�ن 3/81أخرجه البخاري في المساقاة ، باب: الرج�ل يك�ون ل�ه مم�ر: ( )3(
 ).3/1174المحاقلة والمزابنة (

 في (م):حصرھا. )4(

 في (ق): وm بأس الدقيق بالدقيق وm بأس الرطب بالتمر. )5(

 في (م): والرطب التمر. )6(

)، 211)، الرس��الة: (ص: 127-2/126)، التفري��ع: (179-3/173انظ��ر ف��ي جمل��ة ھ��ذه اuحك��ام المدون��ة: ( )7(
 ).314-309الكافى: (ص: 
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             وســئل عــن �؛ لقولــه )1(خالفــاً أليب حنيفــةوإمنـا منعنــا بــني الرطــب بــالتمر 
 ، وروي:)2(ذلك فقال "أينقص الرطب إذا يبس" قـالوا: نعـم، قـال: "فـال إذا"

رسـول  ، وروى ابن عمر:)3(وروي: "ال تبايعوا الرطب بالرطب""فنهى عنه"، 
جـنس فيـه  ، واملزابنة بيع الرطب بالتمر، وألنـه)" :)4ى عن املزابنة"-�-اهللا

والزيتـون  بالسمسـم )5(الربا بْيع منه جمهـول مبعلـوم فلـم جيـز أصـله  بيـع الشـريج
التمر والرطب  بالزيت، وألن املماثلة شرط يف هذا املوضع وهي معدومة؛ ألن

ذكرنــا مــن  غــري متنــاه، وذلــك مينــع التماثــل وإذا ثبــت املنــع مــن ذلــك فكــل مــا
مـــن احلـــي بامليـــت واملشـــوي بـــالطري واملبلـــول  )6(بابـــه، فحكمـــه يف املنـــع مثلـــه

  باليابس وسائر ما يف بابه.
z���z���z���z���z���z���z���z���22xRk*����Rk*�5א����7KxRk*����Rk*�5א����7KxRk*����Rk*�5א����7KxRk*����Rk*�5א����7KxRk*����Rk*�5א����7KxRk*����Rk*�5א����7KxRk*����Rk*�5א����7KxRk*����Rk*�5א����7K  

لقولــه وعبــد امللــك،  )7(وأمــا الرطــب بالرطــب فإمنــا أجزنــاه خالفــاً للشــافعي
ومـا بعـد الغايـة خبـالف  )8("ال تبايعوا التمر بالتمر حـىت يبـدوا صـالحها" :�

وألا مثرة بيعـت جبنسـها ومهـا علـى حـال يتسـاويان فيهـا، فجـاز يف  ما قبلها،
التمـــر بــــالتمر، وألن كـــل جـــنس جـــاز بيــــع بعضـــه بـــبعض حــــال  ذلـــك أصـــله

  رطوبتها كاللنب باللنب. جفافها جاز حال
 

                                                           

 ).2/40مختصر القدوري مع شرح الميداني: ()، 77انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )1(

)، والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في النھي 3/254) أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في التمر بالتمر: (2(
 )، وقال: حديث حسن صحيح.3/528عن المحاقلة والمزابنة (

 ).5/296أخرجه البيھقي: ( )3(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )4(

 ).308شيرج: دھن السمسم (المصباح المنير ص: ) ال5(

 مثله: سقطت من (م). )6(

 ). 95)، اzقناع (ص: 77)، مختصر المزني (ص: 5/19انظر: اuم: ( )7(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )8(
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فأمــا احلنطــة بالــدقيق، فــاختلف أصــحابنا يف خترجيــه علــى املــذهب، فمــنهم 
يقــول: إن املســألة علــى روايتــني، ومــنهم مــن يقــول: لــيس خبــالف قــول،  مــن

اختالف حالني، فإن كـان كـيًال بكيـل فـال جيـوز وإن كـان وزنـاً بـوزن  وإمنا هو
طحــن احلنطـــة أكثــر مـــن تفريــق أجزائهـــا،  فوجــه اجلـــواز أنــه لـــيس يف ،)1(جــاز

املماثلــــة، ووجــــه املنــــع أن املماثلــــة ممتنعــــة  )2(الكيــــل وال ينــــايف وذلــــك ال مينــــع
كــيالً بكيــل أدى إىل التفاضــل؛ ألن احلــب إذا طحــن  ؛ ألنــه إن كــان)3(فيهــا

ذلــك اجتمــاع احلــب خبلقتــه يف األصــل فيجــئ  تفرقــت أجــزاؤه ومل جتتمــع بعــد
وإن كــان وزنــاً بــوزن امتنــع؛ ألن طريــق  صــاع الــدقيق،مــن صــاع بــر أكثــر مــن 

   التماثل يف ذلك الكيل فال جيوز غريه.
z���z���z���z���z���z���z���z���44x^�-
����^�-
���5א��Kx^�-
����^�-
���5א��Kx^�-
����^�-
���5א��Kx^�-
����^�-
���5א��Kx^�-
����^�-
���5א��Kx^�-
����^�-
���5א��Kx^�-
����^�-
���5א��Kx^�-
����^�-
���5א��K��������

ألن التســاوي  ؛)4(خالفـاً للشــافعيوإمنـا أجزنــا بيــع الـدقيق بالــدقيق متمــاثالً 
   موجود يف احلال كاحلنطة باحلنطة. فيه

z���z���z���z���z���z���z���z���55�^�-
��������)&�P�Kx|ً��q&(x|ً��q&(x|ً��q&(x|ً��q&(x|ً��q&(x|ً��q&(x|ً��q&(x|ً��qאز����5א.Y6!�وא�
-�^��P�Kאز����5א.Y6!�وא�
-�^��P�Kאز����5א.Y6!�وא�
-�^��P�Kאز����5א.Y6!�وא�
-�^��P�Kאز����5א.Y6!�وא�
-�^��P�Kאز����5א.Y6!�وא�
-�^��P�Kאز����5א.Y6!�وא�
-�^��P�Kאز����5א.Y6!�وא�
 فأمــــــا جتــــــويز التفاضــــــل بــــــني احلنطــــــة والــــــدقيق خببزمهــــــا وســــــويقهما خالفــــــاً 

 فالنكتــة فيــه ويف جــواز اللحــم النيــئ بــاملطبوخ متفاضــالً والرطــب )5(للشــافعي
فجعلهمـــا واحـــدة يف مجيـــع هـــذا البـــاب وهـــي: أن الصـــنعة تغـــري مـــا  )6(والتمـــر
ال يصـلح ِلَمـا كـان من اجلنس حىت جتعله يف حكم اجلـنس املفـرد ألنـه  تدخله

أوًال، وختتلف األغراض فيه إذ ال يقول أحد أن منفعة التمر تقارب  يصلح له
                                                           

 ). 313)، الكافى: (ص: 2/128)، التفريع: (3/177انظر: المدونة: ( )1(

 في (م): m يأتي. )2(

 طت من (ق).فيھا: سق )3(

 ).95)، اzقناع (ص: 77)، مختصر المزني (ص: 21-5/19انظر: اuم: ( )4(

 ). 95)، اzقناع (ص: 77)، مختصر المزني (ص: 21-5/19انظر: اuم: ( )5(

 في (م): بالتمر. )6(
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وكذلك احلنطة والسويق واخلبز والدقيق ألن تأثري النار يف الطبخ  منفعة اخلل،
تبــاين املنـــافع وتغيـــري الصــنعة مـــا ينفـــي التقــارب ويوجـــب التفـــاوت  واخلبــز مـــن

التفاضـــل فيـــه مبثـــل مـــا لـــه جـــاز يف اجلنســـني ثبـــت ذلـــك جـــاز  والتبـــاين، وإذا
رطبـــــني متمـــــاثلني فللتســـــاوي يف ) 1(بيـــــع التـــــني بـــــالتني املتبـــــاينني، وأمـــــا جـــــواز

  الربا واملزابنة. واحلال، فقد سلما من )2(املنافع
z���z���z���z���z���z���z���z���66x!6��d(�iא����W*ª�K(�Rk9�5���7�Kx!6��d(�iא����W*ª�K(�Rk9�5���7�Kx!6��d(�iא����W*ª�K(�Rk9�5���7�Kx!6��d(�iא����W*ª�K(�Rk9�5���7�Kx!6��d(�iא����W*ª�K(�Rk9�5���7�Kx!6��d(�iא����W*ª�K(�Rk9�5���7�Kx!6��d(�iא����W*ª�K(�Rk9�5���7�Kx!6��d(�iא����W*ª�K(�Rk9�5���7�K��������

 ؛نسوما ذكرنا مـن أن بيـع رطـب مـن مثـره بيـابس مزابنـة، فإمنـا ذلـك يف اجلـ
 ألن التفاضــــل يف اجلنســــني غــــري ممنــــوع، فيجــــوز بيــــع التمــــر بالعنــــب والرطــــب
 بالزبيب ومجيع مـا يف هـذا املعـىن، وهـذا فيمـا حيـرم التفاضـل يف جنسـه إذا بيـع

الرطب  بعضه ببعض، فأما ما ال ربا فيه كاخلوخ واملشمش وغريمها فيجوز بيع
  املخاطرة.  والشك ليخرج عنباليابس إذا حتقق التفاضل ومينع مع االحتمال 

z���z���z���z���z���z���z���z���77xل��t����ل�t�5א���7�Kxل��t����ل�t�5א���7�Kxل��t����ل�t�5א���7�Kxل��t����ل�t�5א���7�Kxل��t����ل�t�5א���7�Kxل��t����ل�t�5א���7�Kxل��t����ل�t�5א���7�Kxل��t����ل�t�5א���7�K��������
 وأما بيع اهول بـاهول مـن جنسـه ممـا ال جيـوز التفاضـل فيـه فغـري جـائز،
 وهــو مــن بــاب املزابنــة وذلــك كالصــربة بالصــربة ومثــرة خنلــة بثمــرة خنلــة أخــرى،

اثــل إذا مل ألن التم ؛التفاضــل )3(ألن عــدم التماثــل يقــوم يف املنــع مقــام حتقــق
  يوجد فشرط جواز البيع غري حاصل.

z���z���z���z���z���z���z���z���88x�*]&א��Q0��$]0�5א������������7�K-%2!�و���5א��Q0��$]0א�&[*��7�Kx-%2!�و���5א��Q0��$]0א�&[*��7�Kx-%2!�و���5א��Q0��$]0א�&[*��7�Kx-%2!�و���5א��Q0��$]0א�&[*��7�Kx-%2!�و���5א��Q0��$]0א�&[*��7�Kx-%2!�و���5א��Q0��$]0א�&[*��7�Kx-%2!�و���5א��Q0��$]0א�&[*��7�Kx-%2!�و
جيــوز قســمة اللحــم علــى التحــرى وكــذلك بيعــه، ومــن أصــحابنا مــن يطلــق 

فيـه تعـذر املـوازين، وكـذلك البـيض بـالبيض واخلبـز  )4(ومنهم من يشـرتط ذلك

                                                           

 في (م): اللبن باللبن. )1(

 في (ق): في المبلغ. )2(

 في (م): تحقيق. )3(

 في (م): يشرط. )4(
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حنيفــة والشــافعي أن ، وعنــد أيب )1(والرطــب بالرطــب واليــابس باليــابس بــاخلبز
  .)2(جائز ذلك

 وإمنـــا قلنـــا: ذلـــك للعمـــل املســـتفيض مـــن الصـــحابة يف األســـفار أـــم كـــانوا
يقتسمون اللحوم على التحري، والقسمة بيع كل واحـد مـن املقتسـمني حظـه 

صـــاحبه، وألن احلـــذر يف الشـــرع قـــد جعـــل طريقـــاً إىل جـــواز البيـــع فيمـــا  حبـــظ
تعـذرمها،  )3(ملعرفة املقـدار فيمـا يعرفـان بـه عنـدالكيل والوزن، وسبباً  شرط فيه
أنا جنيـز ذلـك يف الزكـاة والعرايـا، فجـاز أن يكـون التحـري يف مسـألتنا  أال ترى

معرفــة التماثــل للضــرورة، ووجههــا أن املــوازين يف األســفار قــد تعــدم  طريقــاً إىل
قلنـــــا: إـــــم ال يقتســـــمون اللحـــــم يف األســـــفار إال مبيـــــزان لشـــــق  وتتعـــــذر فلـــــو

، وأدى إىل ضــياعه وفــوات االنتفــاع بـــه، فجــاز هلــذه الضــرورة قســـمه )4(ذلــك
  وبيعه.
z���z���z���z���z���z���z���z���99xم�+Y����7���5א�Y+�م��Kxم�+Y����7���5א�Y+�م��Kxم�+Y����7���5א�Y+�م��Kxم�+Y����7���5א�Y+�م��Kxم�+Y����7���5א�Y+�م��Kxم�+Y����7���5א�Y+�م��Kxم�+Y����7���5א�Y+�م��Kxم�+Y����7���5א�Y+�م��K��������

ال جيوز بيع طعام بطعام إال نقداً وال جيوز فيه تأخري بوجه كان من جنسـه 
من غري جنسه كان مما فيه الربا أو مما ال ربا فيه بيع متفاضالً أو متماثًال،  أو

، وقـال أبـو حنيفـة: جيـوز أن يفرتقـا مـن غـري )5(التقابض يف الس ومن شرطه
: "إمنـــا الربـــا يف �ودليلنـــا قولـــه ، )6(إال أن يكـــون املبيـــع جـــزءاً مشـــاعاً  قـــبض

، وال التمـر الـورق بـالورقوقوله: " ال تبيعوا الـذهب بالـذهب وال  ،)7(النسيئة"
الشــعري بالشــعري... إىل أن قــال: إال ســواء بســواء عينــاً بعــني يــداً  بــالتمر، وال

                                                           

 ).313)، الكافى: (ص: 215)، الرسالة: (ص: 2/126)، التفريع: (2/178انظر: المدونة: ( )1(

 ).26-5/23)، اuم: (77-76انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )2(

 في (م): بعد. )3(

 ) ذلك: سقطت من (م).4(

 ).311-310)، الكافى: (ص: 221)، الرسالة: (ص: 2/131)، التفريع: (180-3/179) انظر: المدونة: (5(

 ).27-1/26)، تحفة الفقھاء: (77-76) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 6(

)، والبخاري في البيوع، ب�اب: بي�ع ال�دينار 3/1217) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثQً بمثل: (7(
 ).3/31بالدينار نساء: (
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شــــيئني ال جيــــوز أن يســــلم أحــــدمها يف اآلخــــر مــــع جــــواز  وألن كــــل،)1(بيــــد" 
إال يـداً بيـد أصـله الـذهب والفضـة أو الـذهب يف  السلم فيه فال جيوز بيعـه بـه

دخول األجل، فكـان التقـابض شـرطاً فيـه  احللي، وألنه بيع عني بعني يفسده
  أصله إذا باع جزءاً مشاعاً من صربة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 سبق تخريج الحديث. ) 1(
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/v�-���-م��+Y�5א����7�W��/v�-���-م��+Y�5א����7�W��/v�-���-م��+Y�5א����7�W��/v�-���-م��+Y�5א����7�W��/v�-���-م��+Y�5א����7�W��/v�-���-م��+Y�5א����7�W��/v�-���-م��+Y�5א����7�W��/v�-���-م��+Y�5א����7�W����������

 املبيعـــات علـــى ضـــربني: طعـــام وغـــري طعـــام، فالطعـــام يبـــاع علـــى وجهـــني:
أحدمها علـى وجـه يلـزم فيـه حـق التوفيـة، وذلـك بـأن يكـون علـى كيـل أو وزن 

جزافـاً مصــرباً، فالقسـم األول ال جيــوز بيعـه قبــل قبضـه ســواء  عـدد، واآلخــر  أو
بقولــــه: "مـــن ابتــــاع طعامــــاً  �، واألصــــل يـــه )2(أو يف الذمـــة )1(معينــــاً  كـــان

وروي: "قبــل أن يســتوفيه"، وإذا  ،)4("أن يبيعــه قبــل قبضــه )3( لــه فلــيس جيــوز
والفواكـه ممـا أنواع الطعام داخلة يف املنع مـن اإلدام والقـوت  ثبت ذلك، فكل

مــا فيــه الربــا ومــا ال ربــا فيــه وكــذلك األشــربة، وذكــر ابــن  يــدخر ومــا ال يــدخر
ال ربا فيـه جيـوز بيعـه قبـل قبضـه؛ ألنـه أخفـض رتبـة  ما )5(وهب عن مالك أن

، واألول أصـح )7(التفاضل فيه وسقوط الزكـاة منـه بدليل إباحة )6(من املقتات
لــــم أن الشــــراء مل يكــــن هلــــا وهــــذا العينــــة وأن يع للعمــــوم، وألن النهــــي ألجــــل

اخنفــاض حرمتــه عــن املقتــات يف حكــم مــن  يســتوي فيــه املقتــات وغــريه (وألن
سـائرها أال تـرى أنـه ال جيـوز بيـع بعضـه  األحكام ال يقتضى اخنفاضها عنه يف

، واألدويـــة والبـــذور الـــيت تبـــذر للـــزرع ال )8( إىل أجـــل مـــن حيـــث كـــان طعامـــاً)
ام، وإمنـا تتنــاول للحاجــة ولـيس اســم الطعــام تـدخل يف هــذا ألـا ليســت بطعــ
                                                           

 ) في (ق): متعيناً.1(

 ).319)، الكافى: (ص: 211)، الرسالة: (ص: 132-2/131)، والتفريع: (3/166() انظر: المدونة: 2(

 ) فليس يجوز له: سقطت من (م).3(

)، ومس��لم ف��ي 3/23) أخرج��ه البخ��اري ف��ي البي��وع، ب��اب: بي��ع الطع��ام قب��ل أن يق��بض وبي��ع م��ا ل��يس عن��دك: (4(
 ).3/1260البيوع، وباب: بطQن بيع المبيع قبل القبض: (

   من (م). ) إن: سقطت5(

 ) المقتات: سقطت من (م).6(

 ) وسقوط الزكاة منه: سقطت من (م).7(

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).8(
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لكل ما يتطعم؛ ألنه لو كان كذلك لكان اجلص والسم طعاماً ألن له طعمـاً 
ولكنه اسم ملا جرت العادة بأكله على وجه يؤكل عليـه الطعـام يف العـادة مـن 
االقتيـــات أو االئتـــدام أو التفكـــه أو التحلـــي، ولـــيس التـــداوي مـــن هـــذا، فلـــم 

  يدخل فيه.
������������������������zzzzzzzz11x/v�-���-م��+Y�5א����K����
�)+�و�!��7א�6�+��z0(��(د��ل��Kx/v�-���-م��+Y�5א����K����
�)+�و�!��7א�6�+��z0(��(د��ل��Kx/v�-���-م��+Y�5א����K����
�)+�و�!��7א�6�+��z0(��(د��ل��Kx/v�-���-م��+Y�5א����K����
�)+�و�!��7א�6�+��z0(��(د��ل��Kx/v�-���-م��+Y�5א����K����
�)+�و�!��7א�6�+��z0(��(د��ل��Kx/v�-���-م��+Y�5א����K����
�)+�و�!��7א�6�+��z0(��(د��ل��Kx/v�-���-م��+Y�5א����K����
�)+�و�!��7א�6�+��z0(��(د��ل��Kx/v�-���-م��+Y�5א����K����
�)+�و�!��7א�6�+��z0(��(د��ل��K��������

إذا ثبت ما ذكرناه فكل طعام ملك بعقد معاوضـة مشـارك ملـا ملـك بشـراء 
يف منع بيعه قبـل قبضـه: مـن ذلـك مـا ميلـك أجـرة يف إجـارة أو قضـاء ديـن أو 

دم عمــد أو مــثال ملتلــف أو أرش جنايــة يف مــال  نمهــر أو خلــع أو صــلح عــ
كان أو معيناً، وكل ما ميلك بغري معاوضة، فجائز ملـن ملكـه بيعـه   )1(مضمون

قبل قبضه كاملرياث اهلبة والصدقة وغري ذلك واملقرتض جيوز ملقرتضه بيعه قبل 
  قبضه؛ ألنه ليس مببتاع وال يف معىن املبتاع.

z���z���z���z���z���z���z���z���22,م�א�+Yאز���!�و-*ض�א��P�K,م�א�+Yאز���!�و-*ض�א��P�K,م�א�+Yאز���!�و-*ض�א��P�K,م�א�+Yאز���!�و-*ض�א��P�K,م�א�+Yאز���!�و-*ض�א��P�K,م�א�+Yאز���!�و-*ض�א��P�K,م�א�+Yאز���!�و-*ض�א��P�K,م�א�+Yאز���!�و-*ض�א��P�Kx/v�-���-�/+���K(ع��&�x/v�-���-�/+���K(ع��&�x/v�-���-�/+���K(ع��&�x/v�-���-�/+���K(ع��&�x/v�-���-�/+���K(ع��&�x/v�-���-�/+���K(ع��&�x/v�-���-�/+���K(ع��&�x/v�-���-�/+���K(ع��&���������

ملبتاع الطعام املمنـوع مـن بيعـه قبـل قبضـه أن يهبـه ويقرضـه ويتصـدق بـه أو 
خيرجه عـن ملكـه علـى غـري وجـه املبايعـة قبـل قبضـه، ولكـن ال جيـوز ملـن صـار 

، ألنـــه قـــائم مقـــام )2(إليــه ذلـــك بـــبعض هـــذه الوجـــوه أن يبيعــه قبـــل أن يقبضـــه
ابتيع فلم يقبض فال جيوز أن يقع عليه  البائع وعقد هذا الباب: إن كل طعام

عقـــدة بيـــع حـــىت يقـــبض ســـواء كـــان ذلـــك مـــن مبتاعـــه أو مـــن صـــار إليـــه عـــن 
  مبتاعه.

  
  

                                                           

 في (م): إن كان مضموناً. )1(

 ).320)، (الكافى: ص: 212-211)، الرسالة: (ص: 2/133انظر: التفريع: ( )2(
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z���z���z���z���z���z���z���z���33x�ً(�0+(�|ً�3�/6(�Q6�&Nع�}*ًא�وא����������E�Kذא���ع�}*ًא�وאE�Kx�ً(�0+(�|ً�3�/6(�Q6�&Nذא���ع�}*ًא�وאE�Kx�ً(�0+(�|ً�3�/6(�Q6�&Nذא���ع�}*ًא�وאE�Kx�ً(�0+(�|ً�3�/6(�Q6�&Nذא���ع�}*ًא�وאE�Kx�ً(�0+(�|ً�3�/6(�Q6�&Nذא���ع�}*ًא�وאE�Kx�ً(�0+(�|ً�3�/6(�Q6�&Nذא���ع�}*ًא�وאE�Kx�ً(�0+(�|ً�3�/6(�Q6�&Nذא���ع�}*ًא�وאE�Kx�ً(�0+(�|ً�3�/6(�Q6�&Nذא�
: إحـدامها أن لـه بيعـه )1(إذا باع متراً واستثىن منه كـيالً معلومـاً، ففيـه روايتـان

لــيس لــه ذلــك، فوجــه اجلــواز مل يبــع مــا اســتثناه، قبــل أن جيــزه، واألخــرى أنــه 
أبقـــاه علـــى ملكـــه، ووجـــه املنـــع أنـــه صـــار شـــريكاً للمشـــرتي مبقـــداره مـــن  وإمنـــا

  الكيل واألول أصح. 
z���z���z���z���z���z���z���z���44x/v�-���-م��+Y3!��7א�*Fوא�&���!�وא��!��-Vא�Kx/v�-���-م��+Y3!��7א�*Fوא�&���!�وא��!��-Vא�Kx/v�-���-م��+Y3!��7א�*Fوא�&���!�وא��!��-Vא�Kx/v�-���-م��+Y3!��7א�*Fوא�&���!�وא��!��-Vא�Kx/v�-���-م��+Y3!��7א�*Fوא�&���!�وא��!��-Vא�Kx/v�-���-م��+Y3!��7א�*Fوא�&���!�وא��!��-Vא�Kx/v�-���-م��+Y3!��7א�*Fوא�&���!�وא��!��-Vא�Kx/v�-���-م��+Y3!��7א�*Fوא�&���!�وא��!��-Vא�K��������

إذا ثبــت منــع بيــع الطعــام للمشــرتي بكيــل أو وزن أو عــدد قبــل اســتيفائه، 
ملـا روي:  )2(اإلقالة والتولية والشركة قبل القبض، وإن كانـت بيوعـاً فيجوز منه 

وهذا  )" :)3ى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص يف اإلقالة والشركة"�أنه 
نــص، وألن املقصــود منهــا ملــا كــان املعــروف دون املتــاجرة واملغابنــة جــاز للرفــق 

بــالتمر للرفــق،  واســتثىن مــن أصــل البيــع كمــا اســتثنيت العريــة مــن بيــع الرطــب
، وهـــذا إذا وقـــع )4(واحلوالــة مـــن بيـــع الـــدين بالـــدين ألنـــه مل يقصـــد فيهـــا ذلـــك

العقـد الثـاين علــى الوجـه الـذي وقــع عليـه العقـد األول مبثــل املـال ال زيـادة فيــه 
وال نقصــان وال خمالفـــة يف تعجيــل أو تأجيـــل: فــيعلم بـــذلك أن الفاعــل لـــه مل 

ثر على نفسه وقصد فعل اجلميل والرفـق مبـن ، وإمنا آ)5(يقصد املتاجرة والرتبح
فعـل ذلـك معــه، ومـىت وقـع علــى خـالف ذلـك مــن زيـادة أو نقصـان أو مرفــق 
بتــأخري أو تعجيــل علــى أمــا مل يريــَدا الوجــه الــذي لــه وقعــت الرخصــة، وإمنــا 

  أرَاَدا الوجه املمنوع من بيع الطعام قبل قبضه فمنعنا منه. 

                                                           

 ).232)، الكافى: (ص: 148-2/147انظر: التفريع: ( )1(

 .320، الكافى: ص: 212)، الرسالة: ص: 2/133)، التفريع: (3/163انظر: المدونة: ( )2(

الحديث أخرج�ه الش�يخان م�ن غي�ر: وأرخ�ص ف�ي اzقال�ة والش�ركة، وھ�ذه الزي�ادة ال�واردة ف�ي ھ�ذا الح�ديث  )3(
أحادي�ث  ذكرھا مالك في المدونة عن سعيد بن المسيب وباقي رجال السند ثقات إm أنه مرس�ل (انظ�ر: تخ�ريج

 .)3/1094للدكتور الدرديري: –المدونة 

 في (ق): ذلك. )4(

  في (ق): الربح. )5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���55\א��4و�א��d:�5א���7�K\א��4و�א��d:�5א���7�K\א��4و�א��d:�5א���7�K\א��4و�א��d:�5א���7�K\א��4و�א��d:�5א���7�K\א��4و�א��d:�5א���7�K\א��4و�א��d:�5א���7�K\א��4و�א��d:�5א���7�Kx/0�e���-�bx/0�e���-�bx/0�e���-�bx/0�e���-�bx/0�e���-�bx/0�e���-�bx/0�e���-�bx/0�e���-�b��������
أو  )1(مث عـــدنا إىل أصـــل التقســـيم فقلنـــا: وأمـــا مـــا ابتيـــع مـــن الطعـــام جزافـــاً 

خالفــاً أليب  ) 3(فيجــوز بــيعهن قبــل نقلــه إذا خلــى البــائع بينــه وبينــه )2(مصــرباً 
وروى  ،)5(���m�m�m�m[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��Wllllلقولــــه تعــــاىل:) 4(حنيفــــة والشــــافعي

طعاماً اشرتاه بكيل حـىت : "ى أن يبيع أحد -�-رسول اهللا ابن عمر: أن 
فــــدل أن اجلــــزاف خبالفــــه، وألن اجلــــزاف لــــيس فيــــه توفيــــة، فــــإذا  )6(يســــتوفيه"

وجــدت التخليــة مل يبــق وراءهــا توفيــة تطلــب، فجــاز بيعــه كاملكيــل إذا قــبض، 
أن يبــــاع بعــــد نقلــــه ليخــــرج مــــن اخلــــالف  -رمحــــه اهللا–وقــــد اســــتحب مالــــك 

  وحيتاط للعقد.
z���z���z���z���z���z���z���z���66��-�/+����������-�����2���K��������x/v�-x/v�-x/v�-x/v�-x/v�-x/v�-x/v�-x/vز���+/�-������2���Kز���+/�-������2���Kز���+/�-������2���Kز���+/�-������2���Kز���+/�-������2���Kز���+/�-������2���Kز���+/�-������2���Kز�

ومــا عــدى الطعــام والشــراب مــن ســائر العــروض والعبيــد واحليــوان والعقــار، 
ينقل وحيول، وما ال ينقـل وال حيـول ومـا يكـال أو يـوزن ومـا ال يكـال وال  وما

كــان عينــاً معينــة أو ســلماً مضــموناً يف الذمــة فبيعــه قبــل قبضــه جــائز يف  يــوزن
مينـع منـه مـن كونـه دينـاً بـدين خبالف الطعام ما مل يعرض يف العقد ما  اجلملة

خالفــاً أليب حنيفــة  ،)7(إىل بيــع وســلف أو بعــض األشــياء املمنوعــة أو ذريعــة
، والشــافعي يف منــع بيــع كــل مبيــع قبــل قبضــه )8(ينقــل وحيــول يف منعــه بيــع مــا

: �وقولـــه   ،)10(���m�m�m�m[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W llllتعـــاىل: لقولـــه ؛)9(مـــن بائعـــه
                                                           

)، وع�رف اب�ن عرف�ة بي�ع الج�زاف 99: الشيء الذي m يعلم كيل�ه وm وزن�ه (المص�باح المني�ر ص: الجزاف) 1(
 ).240بقوله: ھو بيع ما يمكن علم قدره دونه (حدود ابن عرفة ص: 

 .)331وm وزن (المصباح المنير ص:  : أي بQ كيلالصبرة) 2(

 ).326)، الكافى: (ص: 211)، الرسالة: (ص: 2/130)، التفريع: (3/166انظر: المدونة: ( )3(

 ).82)، مختصر المزني: (ص 79انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )4(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 5(

 ).3/1162القبض: (أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطQن بيع المبيع قبل  )6(

 ).319)، الكافى: (ص: 212-211)، الرسالة: (ص: 134- 2/133انظر: التفريع: ( )7(

 ).2/34)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (79انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )8(

 ).92)، اzقناع (ص: 82)، مختصر المزني (ص: 74-3/69انظر: اuم: ( )9(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 10(
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، فـدل أن مـا عـداه خبالفـه، وألنـه )1(يقبضـه""من ابتاع طعاماً فـال يبيعـه حـىت 
إزالة ملك فجاز قبل القبض كالعتق، وألنه أحد نوعي املبيعات فعدم القـبض 

اإلجــارة، وألن الشــراء نــوع ميلــك بــه، فجــاز أن  ال مينــع بيعــه أصــله املنــافع يف
كــاملرياث والوصــية ومــع أيب حنيفــة قياســاً علــى  يبــاع مــا ملــك بــه قبــل القــبض

  العقار.
z���z���z���z���z���z���z���z���77x5��א@?אط�א�����-���א��Kx5��א@?אط�א�����-���א��Kx5��א@?אط�א�����-���א��Kx5��א@?אط�א�����-���א��Kx5��א@?אط�א�����-���א��Kx5��א@?אط�א�����-���א��Kx5��א@?אط�א�����-���א��Kx5��א@?אط�א�����-���א��K��������

 شــرطاً يف انعقادهــا وال يف عقــود البياعــات كلهــا تقــع بــالقول ولــيس القــبض
 لزومها، غري أن يف بعضها إن تأخر القبض عن العقد تأخراً شـديداً أو افرتاقـا

قبل بطـل العقـد، وذلـك كالصـرف وبيـع الطعـام بالطعـام، فأمـا سـائر العـروض 
ببيــع نقــداً أو نســاء، فــإن تــأخر القــبض ال يبطــل العقــد جيــوز بيــع بعضــها  الــيت

فـــإن كـــان يف املبيـــع حـــق توفيـــة مـــن كيـــل أو وزن أو عـــدد  نُظـــر )2(فـــإن تلفـــت
إال أن يكــون كالــه، أو وزنــه للمشــرتي فرتكــه املشــرتي   )3(فضــمانه مــن البــائع

  املشرتى. من عنده فيكون حينئذ تلفه
ه أو اجلـزاف فتلُفـُه مـن املشـرتى وأما مـا لـيس فيـه حـق توفيـة مثـل البيـع بعينـ

القــــبض وبعــــده دفــــع املشــــرتي الــــثمن أو مل يدفعــــه طالبــــه بــــالقبض أو مل  قبــــل
يكون البائع حبسه عنده ليقـبض الـثمن، فيكـون حكمـه حكـم  يطالبه إال أن

الســالمة مــن ذلــك   )4(ظلمــاً فيكــون غاصــباً، فأمــا مــع الــرهن، أو منعــه ابتــداء
يف  )6(خالفــــاً أليب حنيفــــة والشــــافعي)5(املشــــرتي كلــــه فضــــمانه إن تلــــف مــــن

قـــبض املشـــرتي إيـــاه، فـــإّن العقـــد ينفســـخ  قوهلمـــا: إن ضـــمانه مـــن البـــائع قبـــل
                                                           

 سبق تخريج الحديث. ) 1(

 ) في (ق): تلف.2(

 في (م): البيع. )3(

 في (م): بيع. )4(

 ). 320-319)، الكافى: (ص: 219)، الرسالة: (ص: 134-2/133انظر: التفريع: ( )5(

 )3/72)، اuم: (79انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )6(
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فجعــــل الضــــمان ممــــن يكــــون لــــه  ،)1(: "اخلــــراج بالضــــمان"�بتلفــــه، لقولــــه 
ليكــون للمشــرتي، فكــان  اخلــراج، وقــد ثبــت أن خــراج هــذا املبيــع قبــل القــبض

البيـــع الـــذي هـــو  خيلـــو أن يكـــون اســـتقر بـــنفسضـــمانه منـــه، وألن امللـــك ال 
املشــرتي كمــا  اإلجيــاب والقبــول املطلــق، فــذلك يوجــب أن يكــون التلــف مــن
فــالقبض فـــرع  بعــد القــبض أو أن ال يســتقر إال مبعــىن زائـــد عليــه وهــو القــبض

اســتقرار  علــى امللــك وتــابع لــه، ألن البــائع جيــرب علــى إقباضــه للمشــرتي ولــوال
وامتنع  وإذا كان البيع ملستقر فالتلف ممن حصل امللك لهامللك مل جيرب عليه، 

ممتنــع  الفســخ عليــه، وألن إعتــاق املشــرتي يف العبــد نافــذ قبــل القــبض، وذلــك
 فيما مل يكـن يسـتقر كبيـع اخليـار، وألنـه عـوض مسـتحق بعقـد معاوضـة، فـإذا

  وتلف قبل القبض مل يتلف من املستحق عليه أصله املهر. )2(كان معيناً 
�z����z����z����z����z����z����z����z���88xא�d:�5א���7�Kxא�d:�5א���7�Kxא�d:�5א���7�Kxא�d:�5א���7�Kxא�d:�5א���7�Kxא�d:�5א���7�Kxא�d:�5א���7�Kxא�d:�5א���7�K��������

مـن  وصـرباً علـى األرض، وكـذلك غـريه )3(جيوز بيع الطعام جزافـاً يف الغرائـر
كــاجلص  العــروض املكيلــة أو املعــدودة الــيت ال خطــر هلــا، وإمنــا الغــرض مبلغهــا

قيمتــه  والنــورة والقطــن وغــري ذلــك، وال جيــوز بيــع شــيء لــه بــال وخطــر تكثــر
  ويعظم الغرر فيه كالعبيد واحليوان والثياب جزافاً. 

وقاعـــدة هـــذا البـــاب: أن مـــن املبيـــع مـــا يقصـــد مبلغـــه دون أعيـــان آحـــاده، 
كاحلنطـــــة والشـــــعري والثمـــــرة والزبيـــــب واجلـــــوز واللـــــوز وســـــائر الفواكـــــه  وذلـــــك

هــذه ســبيله جيــوز بيعــه جزافــاً؛ ألنــه لــيس املقصــد إىل عــني كــل  والبقــول، فمــا

                                                           

)، والنس��ائي ف��ي البي��وع، ب��اب: 3/777له: (أخرج��ه أب��و داود ف��ي البي��وع، ب��اب: ف��يمن اش��ترى عب��داً فاس��تعم) 1(
)، والترم�ذي ف�يمن 2/754)، وابن ماجه ف�ي التح�ارات، ب�اب: الخ�راج بالض�مان (2/243الخراج بالضمان: (

) والح���اكم: 5/321)، البيھق���ي: (3/53)، وال���دارقطني: (6/49)، وأحم���د: (3/581اش���ترى عب���داً واس���تغله: (
 ). 3/22ير: ه ابن القطان (تلخيص الحب)، وصحح2/51(

 في (م): متعيناً. )2(

 ) في (ق): العرايا.3(
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جــــوزة وبذجنانــــة، وإمنــــا  )1(أحــــداً ال يقصــــد عــــني كــــل مــــن آحــــاده ألنواحــــد 
ذلــك بــاحلرز عنــد مشــاهدته جــاز بيعــه كمــا  القصــد مجلتــه ومبلغــه، فــإذا علــم

أحكــام الكيــل والــوزن، وألن القصــد  بيــع الشــيء بــاخلرص فيتعلــق بــه )2(جيــوز
 تـرك حتقيقـه  بالكيـل أو الـوزن إىل املبلغ ليس يف جزافه خطر أو غـرر فينسـب

من التعـب ومؤنـة الكيـل والـوزن  قصده، وإما املقصد التخفيف والرفق والراحة
عــــني يف نفســــها كالعبيــــد  مــــن املبيــــع مــــا يقصــــر أعيانــــه وآحــــاد مجاعــــات كــــل

حيتـاج إىل اختيـار يف  واحليـوان والثيـاب واجلـواهر، ألن كـل واحـد مـن مجاعاـا
العـني، فمـا هـذه دون  نفسه والعلم بسالمته مـن العيـوب ولـيس الغـرض املبلـغ
  .)3(جيوز بيعه جزافاً  سبيله يعظم اخلطر فيه ويكثر به الغرر باازفة فيه فال

z���z���z���z���z���z���z���z���99x�ًא�dP�/e+0$�0�3/�ووز��5)����
م��Pאز���Kx�ًא�dP�/e+0$�0�3/�ووز��5)����
م��Pאز���Kx�ًא�dP�/e+0$�0�3/�ووز��5)����
م��Pאز���Kx�ًא�dP�/e+0$�0�3/�ووز��5)����
م��Pאز���Kx�ًא�dP�/e+0$�0�3/�ووز��5)����
م��Pאز���Kx�ًא�dP�/e+0$�0�3/�ووز��5)����
م��Pאز���Kx�ًא�dP�/e+0$�0�3/�ووز��5)����
م��Pאز���Kx�ًא�dP�/e+0$�0�3/�ووز��5)����
م��Pאز���K��

 املشــرتي )4(مــا علــم بائعــه كيلــه أو وزنــه فــال جيــوز لــه بيعــه إال بعــد أن يعلــم
 ،)7("من غشنا فليس منا": �لقوله ) 6(خالفاً أليب حنيفة والشافعي )5(مببلغه
 ألن املبتاع يدخل على أن البائع مبثابتة يف اجلهل مبقدار املبيـع، )8(غش وهذا

وهـــذا  )9(: "مـــن علـــم كيـــل طعـــام فـــال يبيعـــه جزافـــاً حـــىت يبـــني"�وروي: أنـــه 
وألنــه بــاع جزافــاً مــا يعلــم قــدر كيلــه فلــم جيــز أصــله إذا قــال: قــد بعتــك  نــص؛

  يعلم ما تسع.الغرارة والبائع  ملء هذه

                                                           

 في (م): كيل. )1(

 في (م): يحرر. )2(

 ).326 -320 -314)، الكافى: (ص: 211)، الرسالة: (ص 2/130: التفريع: (انظركام في جملة ھذه اuح )3(

 في (م): إعQم. )4(

 ).327-326(ص: )، الكافى: 2/130)، التفريع: (3/219انظر: المدونة: ( )5(

 ).64-3/63)، اuم: (8-3/7انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني ( )6(

 ).1/99: (: "من غشنا فليس منا"�قول النبي أخرجه مسلم في اzيمان، باب:  )7(

 ) في (ق): أغش.8(

ومس��لم ف��ي )، 3/23أخرج��ه البخ��اري ف��ي البي��وع، ب��اب: م��ن رأى إذا اش��ترى طعام��اً جزاف��اً أن m يبيع��ه: ( )9(
 ).3/161البيوع، باب: بطQن بيع المبيع قبل القبض: (
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�z����z����z����z����z����z����z����z���1010x�ًא�dP�Wذא��0$�4���3و�وزن�)��א@?אE��?F,�9א����Kx�ًא�dP�Wذא��0$�4���3و�وزن�)��א@?אE��?F,�9א����Kx�ًא�dP�Wذא��0$�4���3و�وزن�)��א@?אE��?F,�9א����Kx�ًא�dP�Wذא��0$�4���3و�وزن�)��א@?אE��?F,�9א����Kx�ًא�dP�Wذא��0$�4���3و�وزن�)��א@?אE��?F,�9א����Kx�ًא�dP�Wذא��0$�4���3و�وزن�)��א@?אE��?F,�9א����Kx�ًא�dP�Wذא��0$�4���3و�وزن�)��א@?אE��?F,�9א����Kx�ًא�dP�Wذא��0$�4���3و�وزن�)��א@?אE��?F,�9א����K��

 إذا ثبت منع ذلك فمـىت وقـع فاملشـرتى باخليـار ألنـه متعـدى عليـه ألنـه إمنـا
 ، فــإذا)1(رضــي باازفــة ودخــل علــى أن البــائع مبثابتــه يف اجلهــل بقــدر الكيــل

العيـــب إذا كتمـــه وإن عليـــه، فثبـــت لـــه اخليـــار ك )2(كتمـــه ذلـــك كـــان تدليســـاً 
 فقال أنا أعلم كيلها ولست أعلمك، فإن أردت أن تبتاع على هذا  له )3(بني

فرضـي املشـرتي فـذلك غـري جـائز، ألنـه رضـي باملخـاطرة والغـرر  وإال مل أبعك
  ذلك مع االستغناء عليه، وذلك مفسد للعقد املبىن عليه. وقصد إىل
�z����z����z����z����z����z����z����z���1111�/v�-و�/-
���/0�S��W\�4ذא�EK�/v�-و�/-
���/0�S��W\�4ذא�EK�/v�-و�/-
���/0�S��W\�4ذא�EK�/v�-و�/-
���/0�S��W\�4ذא�EK�/v�-و�/-
���/0�S��W\�4ذא�EK�/v�-و�/-
���/0�S��W\�4ذא�EK�/v�-و�/-
���/0�S��W\�4ذא�EK�/v�-و�/-
���/0�S��W\�4ذא�EKx��3�U��x��3�U��x��3�U��x��3�U��x��3�U��x��3�U��x��3�U��x��3�U����������

           البـــائع بكيلـــه فصـــدقه املشـــرتى عليـــه وقبضـــه بغـــري كيـــل، فـــإن )4(إذا أخـــربه
    كـــان البيـــع نقـــداً جـــاز، وإن كـــان إىل أجـــل فـــال جيـــوز واختلـــف أصـــحابنا يف

، )6(، فمــنهم مــن حيملــه علــى املنــع ومــنهم مــن حيملــه علــى الكراهيــة)5(تأويلــه
ألنه ليس فيه مة ألنه ال خياف منه إن مل قلنا: إنه إذا كان نقداً جاز؛  وإمنا

ويقـع لـو صـدقه ألدركـه ومل يفتـه، والنسـيئة خبـالف  )7(يفوته غـرض يصدقه أن
بيعه منه ب، فإن مل يصدقه مل يرض )8(جيوز أن يكون دون ما أخربه ذلك ألنه

غرض البائع يف إنسـائه أن ينتفـع بالنقصـان الـذي حيتسـب لـه بـه  نسيئة، وإمنا
  املال بالباطل. كلفيكون من أ

  

  

                                                           

 في (م): المكيل. )1(

 في (م): مدلساً. )2(

 في (م): ولم يبين. )3(

 في (م): أخبرنا. )4(

 ).326). الكافى: (ص: 213-212)، الرسالة، (ص: 2/131انظر: التفريع: ( )5(

 .في (م): الكراھة )6(

 غرض.في (م): ان يفوته منه  )7(

 في (م): ما أجبره. )8(



290 

�z����z����z����z����z����z����z����z���1212x/e���e�Qאد��$C�
����7���Sא��6�/-
����7���Sא��6
�C$�אد�EKx/e���e�Qذא�;�/-
����7���Sא��6
�C$�אد�EKx/e���e�Qذא�;�/-
����7���Sא��6
�C$�אد�EKx/e���e�Qذא�;�/-
����7���Sא��6
�C$�אد�EKx/e���e�Qذא�;�/-
����7���Sא��6
�C$�אد�EKx/e���e�Qذא�;�/-
����7���Sא��6
�C$�אد�EKx/e���e�Qذא�;�/-
����7���Sא��6
�C$�אد�EKx/e���e�Qذא�;�/-
��EKذא�;

 مث ادعى املبتاع نقصانه عما أخربه أو زيـادة، )1(إذا صدقه بالكيل يف النقد
 فإن كان مما يكون مثله يف اختالف الكيل ويريد رده فال يـرده بـه، ألن ذلـك

والــرتاب الــذي يعلــم أنــه معفـو عنــه يف العــرف كــالتغيري الــذي يكــون يف أســفله 
ينفــك منــه، فــإن كــان زائــداً علــى ذلــك خارجــاً عمــا جــرى العــرف بــه فلــه  ال

به؛ ألن البائع مل يوفه ما عقد عليه البيع والقدر الفائـت مل يوجـد لـه  احملاسبة
إذا صـدقه البـائع أو كالـه حبضـرته أو قامـت لـه بينـة بـه قبـل أن  عوض، وذلك

  دعواه فال يقبل وحيلف البائع. يكن له إال يغيب عليه، وإن مل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 في (م): في الكيل بالنقد. )1(
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��������
�א���5*�4�7�W���א���5*�4�7�W���א���5*�4�7�W���א���5*�4�7�W���א���5*�4�7�W���א���5*�4�7�W���א���5*�4�7�W���א���5*�4�7�W����

املبيع على ثالثة أضرب: عني حاضرة، وغائبة عـن العقـد، وسـلم يف الذمـة 
غري معني. فأما بيع العني احلاضرة املرئية مثل أن يقول: بعتك هـذا الثـوب أو 

خـــالف يف هـــذا العبـــد والدابـــة وهـــو يـــراه، فـــذلك جـــائز إذا أبصـــره وخـــربه وال 
  .)1(النوع

z���z���z���z���z���z���z���z���11xRI��א��L�F�5א����KxRI��א��L�F�5א����KxRI��א��L�F�5א����KxRI��א��L�F�5א����KxRI��א��L�F�5א����KxRI��א��L�F�5א����KxRI��א��L�F�5א����KxRI��א��L�F�5א����K��

فيجــوز بيعهــا علــى الصــفة، و علــى مــا  )2(وأمــا األعيــان الغائبــة عــن العقــد
�؛ لقوله عز وجل:)4(خالفاً للشافعي يف منعه بيعها على الصفة )3(رؤيته تقدم
�m�m�m�m[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��Wllll�)5( ـــــى ، وألنـــــه مبيـــــع معلـــــوم هلمـــــا مقـــــدور عل

  كاملرئي، وألن تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية كالسلم.تسليمه غالباً  
z���z���z���z���z���z���z���z���22x!��9�aو�!q;�UJ�Q0��5��א��Kx!��9�aو�!q;�UJ�Q0��5��א��Kx!��9�aو�!q;�UJ�Q0��5��א��Kx!��9�aو�!q;�UJ�Q0��5��א��Kx!��9�aو�!q;�UJ�Q0��5��א��Kx!��9�aو�!q;�UJ�Q0��5��א��Kx!��9�aو�!q;�UJ�Q0��5��א��Kx!��9�aو�!q;�UJ�Q0��5��א��K��

 وال جيــــوز بيعــــه بغــــري صــــفة وال رؤيــــة وال مــــع شــــرط خيــــار الرؤيــــة وذكــــر يف
 ، وكــان شــيخنا أبــو بكــر)6(املدونــة جــواز ذلــك إذا اشــرتطت فيــه خيــار الرؤيــة

، وقـال أبـو حنيفـة: جيـوز بيـع مـا )7(األصـولوأصحابنا يقولون: إنه خارج عن 
، ودليلنــا علــى )8(يــر ومل يوصــف ويكــون للمبتــاع خيــار الرؤيــة بــنفس العقــد مل

                                                           

 ).7/270)، بداية المجتھد: (84)، ومراتب اzجماع: (ص: 9/270( ) انظر: المحلي،1(

 ) عن العقد: سقطت من (م).2(

 . )329)، الكافى: (ص: 216)، الرسالة: (ص: 2/170)، التفريع: (3/255) انظر: المدونة: (3(

 ).97-96، )اzقناع (ص: 75)، مختصر المزني (ص: 3/20اuم: () انظر: 4(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 5(

 ).3/255) المدونة: (6(

 ).329)، الكافى: (ص: 171-2/170) انظر: التفريع: (7(

 ).17-2/15)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (84) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 8(
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وهـذا منـه، وألنـه جمهـول واشـرتاط خيـار  )2("الغـرر )1(عـن بيـع �"يـه  منعه:
كما ال ينفع يف بيع اآلبق والشارد، وألن تأخر معرفـة املبيـع   ،)3(ال ينفع الرؤية
  ببطالنه كالسلم إذا مل يصفه حال العقد. )4(العقد يؤذن عن

�z����z����z����z����z����z����z����z���33xRI��א��L�F�5א����7�!��0Y,א�!q�9א����+(�KxRI��א��L�F�5א����7�!��0Y,א�!q�9א����+(�KxRI��א��L�F�5א����7�!��0Y,א�!q�9א����+(�KxRI��א��L�F�5א����7�!��0Y,א�!q�9א����+(�KxRI��א��L�F�5א����7�!��0Y,א�!q�9א����+(�KxRI��א��L�F�5א����7�!��0Y,א�!q�9א����+(�KxRI��א��L�F�5א����7�!��0Y,א�!q�9א����+(�KxRI��א��L�F�5א����7�!��0Y,א�!q�9א����+(�K��

 إذا ثبت جواز بيع الغائب بالصـفة، فالـذي حيتـاج إليـه مـن ذلـك كـل صـفة
 مقصودة ختتلف األغراض باختالفها وتتفاوت األمثان ألجلها وتقل الرغبـة يف

 يف ذلــك بــذكر اجلــنس )5(وجودهــا وعــدمها، وال يكتفــىالعــني وتكثــر حبســب 
 فقط، ألن بيع املالمسة ال يعرى من مشـاهدة العـني ومعرفـة اجلـنس )6(والعني

  .)7(وهو مع ذلك غري جائز وال يضره اإلخالل مبا ال يؤثر فيها
z���z���z���z���z���z���z���z���44x����E�Kذא��L�Pא,���Q0��5א��q!�א,k?F!�4و��4�Q0�4�Q0و�4دون�)6��E�Kxذא��L�Pא,���Q0��5א��q!�א,k?F!�4و��4�Q0�4�Q0و�4دون�)6��E�Kxذא��L�Pא,���Q0��5א��q!�א,k?F!�4و��4�Q0�4�Q0و�4دون�)6��E�Kxذא��L�Pא,���Q0��5א��q!�א,k?F!�4و��4�Q0�4�Q0و�4دون�)6��E�Kxذא��L�Pא,���Q0��5א��q!�א,k?F!�4و��4�Q0�4�Q0و�4دون�)6��E�Kxذא��L�Pא,���Q0��5א��q!�א,k?F!�4و��4�Q0�4�Q0و�4دون�)6��E�Kxذא��L�Pא,���Q0��5א��q!�א,k?F!�4و��4�Q0�4�Q0و�4دون�)6��E�Kxذא��L�Pא,���Q0��5א��q!�א,k?F!�4و��4�Q0�4�Q0و�4دون�)6

إال  لى الصفة املشرتطة لزم املبتاع ومل يكن لـه خيـار الرؤيـةوإن جاء املبيع ع
 أن يشــرتطه يف العقــد فيثبــت لــه بالشــرط، وإمنــا قلنــا: ال خيــار لــه؛ ألنــه مبيــع
 موصوف قبض على صفته فلم يكن له خيار الرؤيـة كالسـلم، وإن جـاء علـى

خالفهــــا، وإن كــــان أعلــــى فــــال خيــــار لــــه، ألنــــه إذا مل يثبــــت لــــه اخليــــار مــــع 
فمــع الزيــادة أوىل، وألن اخليــار إمنــا يثبــت للــنقص ال للزيــادة ، وإن   )8(وافقــةامل

فاملبتــاع باخليــار يف اإلمضــاء والفســخ ألن املبيــع مل يســلم لــه علــى  كــان أدون
  دخل عليه كما لو وجد عيباً. الوجه الذي

                                                           

 الغرر.) في (ق): نھي عن 1(

 ).3/1153) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطQن بيع الحصاة والبيع الذي فيھن الغرر: (2(

 ) في (ق): m ينفعھا.3(

 ) في (ق): يؤدي.4(

 ) في (م): يكفي.5(

 ) في (م): والبيع6(

 ) في (م): منھا.7(

 ) في (ق): مع الرؤية.8(
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�z����z����z����z����z����z����z����z���55x!qא���Q0��!+��,א�0%+!�א�Xq0ذא��E�Kx!qא���Q0��!+��,א�0%+!�א�Xq0ذא��E�Kx!qא���Q0��!+��,א�0%+!�א�Xq0ذא��E�Kx!qא���Q0��!+��,א�0%+!�א�Xq0ذא��E�Kx!qא���Q0��!+��,א�0%+!�א�Xq0ذא��E�Kx!qא���Q0��!+��,א�0%+!�א�Xq0ذא��E�Kx!qא���Q0��!+��,א�0%+!�א�Xq0ذא��E�Kx!qא���Q0��!+��,א�0%+!�א�Xq0ذא��E�K��

الصفة بعد العقد وقبـل القـبض ففيهـا ثـالث وإذا تلفت السلعة املبيعة على 
: إحـــــداها أن التلـــــف مـــــن البـــــائع إال أن يشـــــرتطه علـــــى املشـــــرتي، )1(روايـــــات
أنه من املشرتي إال أن يشرتط على البائع، والثالثـة أن ضـمان احليـوان  والثانية
  وما ليس مبأمون على البائع والدور والعقار من املشرتي. املأكول

 )2(البــائع توفيـة املشــرتي مــا اشـرتاه، فمــا مل يوفــه مل : أن علــىفوجـه األولــى
  يستحق عليه العوض والتلف منه، ألن املشرتي مل يقبضه ومل تثبت عليه يد.

: أن األصـــل الســـالمة مـــع كونـــه متميـــزاً عـــن ملـــك البـــائع ال ووجـــه الثانيـــة
حــق توفيــة، فكــان ضــمانه مــن املشــرتي وذلــك إذا علــم أن الصــفقة  يتعلــق بــه

  من بعد. )3(سليماً مث تلفت اً صادفته حي
 فأما وجه تفريقه بني املأمون وغري املأمون علـى ظـاهر السـالمة، فيجـب أن

 ؛ وألن النقــد ملــا جــاز اشــرتاطه)4(يكــون ضــمانه مــن املشــرتي اعتبــاراً باحلاضــر
  يف املأمون ومل جيز يف غريه دل على افرتاق حكمهما.

�z����z����z����z����z����z����z����z���66xRI��א��L�F�5א����7�
�7���5א��L�Fא����KxRIא��6�
�7���5א��L�Fא����KxRIא��6�
�7���5א��L�Fא����KxRIא��6�
�7���5א��L�Fא����KxRIא��6�
�7���5א��L�Fא����KxRIא��6�
�7���5א��L�Fא����KxRIא��6�
�7���5א��L�Fא����KxRIא��6�
���Kא��6

تـــربع املشـــرتي يف بيـــع الغائـــب بنقـــد الـــثمن أو بعضـــه قبـــل جمـــيء املبيـــع إن 
تغــــريه  )5(فأمــــا إن اشــــرتط البــــائع عليــــه النقــــد فيجــــوز يف املــــأمون لعــــدم جــــاز،
الغائب كالعقار والـدور وال جيـوز يف احليـوان واملـأكول مـا ال يـؤمن  يف )6(وأمنه
يكثر الغرر فيه، فاشرتاط والفرق أن املأمون يقل الغرر فيه وغري املأمون  تغريه،

                                                           

وفي��ه: "ففيھ��ا روايت��ان: إح��داھما أنھ��ا م��ن الب��ائع إm أن )، 2/170)، والتفري��ع: (3/255انظ��ر: المدون��ة: ( )1(
يشترط ضمانھا على المبتاع، واuخرى أm أن يشترط أن ضمانھا قبل القبض من بائعھا" أھ�ـ، والك�افي (ص: 

 )، وفيه حكاية القولين فقط، ولعل اuقوال الثQثة من تفصيل المصنف.320

)2( .Qفي (م): ف 

 في (م): تلف. )3(

 (م): بالحاضرة.في  )4(

 لعدم: سقطت من (م). )5(

 أمنه: سقطت من (م). )6(
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فيه غرر، وألنه يدخله سلف وبيع ألن النقد يرتدد بينهما ألن املبيع إن  النقد
  نقداً وإن مل يسلم كان البائع قد انتفع بالثمن مث رده إىل املشرتي.  سلم كان
�z����z����z����z����z����z����z����z���77x�(�e\�5א����7�Kx�(�e\�5א����7�Kx�(�e\�5א����7�Kx�(�e\�5א����7�Kx�(�e\�5א����7�Kx�(�e\�5א����7�Kx�(�e\�5א����7�Kx�(�e\�5א����7�K��

 وهـو أن يبيعهـا علـى الصـفة الـيت )1(جيوز عندنا بيـع األعـدال علـى الربنـامج
 يتضـــمنها برناجمـــه مـــن ذكـــر اجلـــنس والنـــوع والـــزرع والعـــدد والســـعر، فـــإن وافـــق

الصـــفقة لـــزم البيـــع، وإن خـــالف كـــان كمـــا ذكرنـــاه ولـــيس للمبتـــاع إذا وافقـــت 
: ال )3(أن يـــــرد ، خالفـــــاً للشـــــافعي يف قولـــــه )2(وقـــــال: هـــــي خمالفـــــة الصـــــفة،

، )5(�mmmm[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��Wllllولـه تعـاىل:ق الظـاهر وهـو ، ودليلنـا)4(جيوز
ألن أكثر ما فيـه أنـه بـاع عينـاً يتعـذر رؤيتهـا بصـفة حتصـرها، وقـد دللنـا علـى و 

  جواز ذلك.   
�z����z����z����z����z����z����z����z���88x!(
�&(�!��9�Q0��!�I���5א�0%+!�א����7Kx!(
�&(�!��9�Q0��!�I���5א�0%+!�א����7Kx!(
�&(�!��9�Q0��!�I���5א�0%+!�א����7Kx!(
�&(�!��9�Q0��!�I���5א�0%+!�א����7Kx!(
�&(�!��9�Q0��!�I���5א�0%+!�א����7Kx!(
�&(�!��9�Q0��!�I���5א�0%+!�א����7Kx!(
�&(�!��9�Q0��!�I���5א�0%+!�א����7Kx!(
�&(�!��9�Q0��!�I���5א�0%+!�א����7K��

جيــوز بيــع الســلعة الغائبــة علــى رؤيــة متقدمــة إذا كــان مــن وقــت الرؤيــة إىل 
تتغـري يف مثلـه واالعتبـار يف ذلـك بـالعرف يف مثـل العقد مـن املـدة مـا ال  وقت
عليهــا يف  )6(الســلعة ممــا يعلــم أــا تتغــري وحتــول عــن الصــفة الــيت كانــت تلــك

كــان بــني الــوقتني بقــدر ذلــك مل جيــز البيــع إال برؤيــة مســتأنفة أو  مثلهــا، فــإن
  صفة. 

  

��������

                                                           

 ).2/171)، التفريع: (2/670)، الموطأ: (3/257) انظر: المدونة: (1(

 ) في (م): وھي غالية.2(

 ) في قوله: سقطت من (م).3(

 ).97-96)، اzقناع (ص: 75)، مختصر المزني (ص: 3/20) انظر: اuم: (4(

  .275ا.ية: سورة البقرة، ) 5(

 ) في (ق): طالت.6(
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يف الذمــة فإنــه جــائز يف كــل مــا تضــبطه الصــفة واألصــل يف  )1(وأمــا الســلم
»������»������»������»��������m�m�m�m، وقولــه:)3(���m�m�m�m[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W llllقولــه تعــاىل:) 2(ذلــك جــواز

²��±��°�� �̄��®��¬²��±��°�� �̄��®��¬²��±��°�� �̄��®��¬²��±��°�� �̄��®��¬llll)4( ، فــــدل ذلــــك علــــى أن مــــن
��m�m�m�m��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��Aقولــــــه تعــــــاىل:التجــــــارات مــــــا ال يكــــــون حاضــــــراً، و 

J���I��H��G��F��EJ���I��H��G��F��EJ���I��H��G��F��EJ���I��H��G��F��E llll�)5( ، قـــال ابــــن عبـــاس: ذلــــك يف 
، )7(، وروي: أنـــه ـــى عـــن بيـــع مـــا لـــيس عنـــدك وأرخـــص يف الســـلم)6(الســـلم

قدم املدينة وهو يسلفون يف الثمر السنتني والثالثة فقال: "من  �وروي: أنه 
، وهــذا نــص يف )8(أســلم فليســلم يف كيــل معلــوم ووزن معلــوم إىل أجــل معلــوم"

   .)9(جوازه، وال خالف فيه

��������
��������

                                                           

الس�لم: يعن��ى الس��لف، وإنم�ا س��مى س��لماً uن�ه يس��لم إلي��ه دراھم�ه ويتركھ��ا عن��ده م�ن ق��ولھم: أس��لمته مائ��ة، أي  )1(
)، وفي اmصطQح عرفه ابن عرفة بقول�ه: عق�د معاوض�ة يوج�ب عم�ارة ذم�ة 216تركتھا (غرر المقالة ص: 

 ).291ن (حدود ابن عرفة ص: بغير عين وm منفعة غير متماثل العوضي

 في (م): جوازه. )2(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 3(

 .282سورة البقرة، ا.ية: ) 4(

 .282سورة البقرة، ا.ية: ) 5(

 ).3/116انظر: تفسير الطبري: ( )6(

والنس�ائي )، 3/769الجزء اuول من الحديث أخرجه أبو داود في البيوع، باب: بي�ع الرج�ل م�ا ل�يس عن�ده: ( )7(
)، واب�ن ماج�ه ف�ي التج�ارات، ب�اب: النھ�ي ع�ن بي�ع م�ا ل�يس 7/354في البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع: (

)، وق�ال: حس�ن 3/534)،والترمذي في البيوع، باب: ما ج�اء ف�ي كراھي�ة بي�ع م�ا ل�يس عن�دك (2/737عندك (
 صحيح، أما الجزء اuخير قوله: وأرخص في السلم، فلم أعثر عليه.

)، ومس���لم ف��ي المس���اقاة، ب��اب: الس���لم: 3/43أخرج��ه البخ���اري ف��ي الس���لم، ب��اب: الس���لم ف��ي كي���ل معل��وم: ( )8(
)3/1226.( 

 ).  5/226)، نيل اuوطار: (4/339)، فتح الباري: (7/41انظر:شرح المسلم: ( )9(
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  : )1(وله مثانية شروط
  معينة. )2(أن يكون يف الذمة مطلقاً ال يف عني أحدها:
 : أن يكون موصوفاً مبا ميكن حصره به من الصفات املقصـودة الـيتوالثاني

  ختتلف األغراض واألسواق باختالفها.
: أن يكــون مقــدراً بكيــل معلــوم أو وزن معلــوم أو عــدد أو ذرع أو والثالــث

  اليت تعترب يف ذلك النوع. ذلك من املقادير غري
  : أن يكون رأس املال معلوماً مقدراً.والرابع

  : أن يكون نقداً ال مؤجًال.والخامس
َسلم فيه مؤجالً ال جيوز أن يكون حـاًال، واختلـف والسادس

ُ
: أن يكون امل

حد األجل، فعنه فيه روايتان: إحدامها أجل مطلق أي أجل كان، واآلخر  يف
  وتتغري معه األسعار. )3(ألسواقخيتلف يف مثله ا أجل

  (حمدودا مبدة معلومة. )4(: أن يكون األجلوالسابع
 موجـوداً عنـد احملـل ولـيس مـن شـرطه أن )5( : أن يكون املسلم فيه)والثامن

يكــون موجــوداً يف حــال العقــد وال متصــل الوجــود مــن وقــت العقــد إىل وقــت 
يعـــني جـــاز ولـــزم يف واألوىل أن يســـمى موضـــع القـــبض، فـــإن أطلـــق ومل  احلـــل،

الــذي وقــع العقــد عليــه يف ســوق تلــك الســلعة واملوضــع الــذي جــرى  املوضــع
  املوضع بقبض ما يسمى فيه بأن يقبضونه فيه. عرف أهل ذلك

                                                           

)، الكافى: 216)، الرسالة: (ص: 138-2/134)، التفريع: (140-3/117) في شروط السلم انظر: المدونة: (1(
 ).340-337(ص: 

 في (م): غير. )2(

  اuسواق: سقطت من (ق).  )3(

 في (م): السلم. )4(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )5(
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��7K����������������
؛ ألن األعيــان ال تثبــت يف الــذمم )1(وإمنــا قلنــا: إنــه ال جيــوز أن يكــون عينــا

أن يكــون مطلقــاً غــري معــني، وألن الســلم  )2(يف الذمــةمــن حــق مــا يثبــت  ألن
يف العـــــني غـــــرر ال حيتـــــاج إليـــــه ألنـــــه إن أريـــــد ضـــــماا يف الذمـــــة إىل األجـــــل 

املســلم إليهــا بــدهلا أو قيمتهــا، فــذلك غــري  )3(إذا تلفــت لزمــت حــىت املضـروب
ينفســـخ العقـــد بتلفـــه وال يلـــزم رد مثلـــه، وألنـــه إذا كانـــت  )4(جـــائز ألن املعـــني

لـــزم رد قيمتهـــا ال مثلهـــا، فـــإن إثبـــات العـــني يف   ممـــا ال يكـــال وال يـــوزنالعـــني
األجل فذلك غري مقدور عليه إلمكان أن  الذمة إن أريد به تبقيتها إىل وقت

  أفسدناه. يتلف، وإن أريد به ضمان مثلها فقد
z���z���z���z���z���z���z���z���33x'�qא���K(�KS�����*�3���������������OK*�א,�$0%���K(�KS�����*�3א���OKx'�q*�א,�$0%���K(�KS�����*�3א���OKx'�q*�א,�$0%���K(�KS�����*�3א���OKx'�q*�א,�$0%���K(�KS�����*�3א���OKx'�q*�א,�$0%���K(�KS�����*�3א���OKx'�q*�א,�$0%���K(�KS�����*�3א���OKx'�q*�א,�$0%���K(�KS�����*�3א���OKx'�q*�א,�$0%

ميكـن مـن الصـفات، وقـد دخـل يف ذلـك وإمنا قلنا: جيب حصره بـأكثر ممـا 
مـــن الصـــفات؛ ألنـــه مضـــمنة بـــه  )5(اجلـــنس والنـــوع ألنـــه مقـــدم علـــى مـــا يتبعـــه

وال يكـــون كـــذلك إال  )6(ليكـــون املســـلم فيـــه معلومـــاً وخيـــرج عـــن حيـــز اجلهـــل
باملشاهدة بالصفة، واملشاهدة ال تتصور إال علـى معـىن الصـفة بـأن يريـد عينـاً 

وإذا تعـذرت املشـاهدة ومل يبـق إال الصـفة ومـىت  بصفة النوع الذي يسـلم فيـه،
عــري العقــد منهمــا كــان جمهــوالً وغــرراً، ولــيس يلــزم أن يــذكر مجيــع الصــفات 
حىت ال خيرج منها لشيء ألن ذلك ال ميكن وال حيتـاج إليـه، وإمنـا احملتـاج إليـه 
مــا يتعلــق بــه الغــرض ويقــف عليــه املقصــد ويــزداد يف الــثمن ألجــل ويرغــب يف 

عن زيادة عليـه وذلـك خيتلـف يف أنـواع  )8(ملكانه، فإذا حصل كفى )7(إسالفه
                                                           

 في (م): معيناً. )1(

 في (م): الذمم. )2(

 ) في (م): لزم.3(

 ) في (ق): العين.4(

 ) في (م): يبيعه.5(

 ) في (م): مجھول.6(

 ) في (م): إسQمه.7(

 ) في (ق): كما.8(
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املبيعات مبا يعرفه أهل كل نوع من وصفه عندهم مما يقصد من صـفاته، فـإذا 
ثبـــت هـــذا فحصـــر البـــاب: أن كـــل ســـلعة جـــاز أن تبـــاع مشـــاهدة وحتصـــرها 

جـــائز مـــن ســـائر العـــروض  )1(الصـــفة إذا غابـــت عـــن العـــني فـــإن الســـلم فيهـــا
واحليـــــوان واألطعمـــــة وغريهـــــا فيســـــتغىن بـــــذلك عـــــن التكثـــــري بأعيـــــان املســـــائل 

  إال مواضع خيتلف فيها. )2(وتفصيلها
z���z���z���z���z���z���z���z���44xא��7�$0%א�*-�^�وא.��אنKxא��7�$0%א�*-�^�وא.��אنKxא��7�$0%א�*-�^�وא.��אنKxא��7�$0%א�*-�^�وא.��אنKxא��7�$0%א�*-�^�وא.��אنKxא��7�$0%א�*-�^�وא.��אنKxא��7�$0%א�*-�^�وא.��אنKxא��7�$0%א�*-�^�وא.��אنK������������

؛ ملـا روي أنـه )4(خالفـا أليب حنيفـة )3(احليـوان جيوز السلم يف الرقيـق وسـائر
أمـــره أن  �، ويف حـــديث ابـــن عمـــر أن رســـول اهللا )5(أرخـــص يف الســـلم �

الصـــدقة، فكـــان  )6(جيهـــز جيشـــاً فنفـــذت اإلبـــل فـــأمره أن يأخـــذ علـــى قـــالص
، وألن احليــوان يثبــت يف الذمــة إمــا )7(يأخــذ البعــري بــالبعريين إىل أجــل الصــدقة

، وألـــم يوافقونـــا يف )8(اســـتقرض بكـــراً ورد رباعيـــاً  �ســـلماً وإمـــا قرضـــاً ألنـــه 
احليوان بالذمة مهراً وخلعاً وكتابة وصلحاً، فنقول: ألن احليوان يتعلق  )9(تعلق

بالذمــة مهــراً، فجــاز أن يتعلــق ــا ســلما وقرضــاً اعتبــاراً بالثيــاب، وألنــه عقــد 
يف الذمـة أصـله النكـاح وألن  )10(معاوضة فجـاز أن يكـون احليـوان فيـه عوضـاً 

تصـف املـرأة املـرأة : "ال -�-رسـول اهللاحليوان يضبط بالصفة، وكذلك قـال 

                                                           

 في (م): نوعھا. )1(

 ا.في (ق): ونقصانھ )2(

 ).338) ، الكافى: (ص: 216)، الرسالة: (ص: 2/134)، التفريع: (188-3/185انظر: المدونة: ( )3(

 ).3/42)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (86انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )4(

   سبق تخريج الحديث. )5(

 ).3/1054جمع قلوص وھي الشابة من اzبل (انظر الصحاح:  قEص:) 6(

)، 3/69) والدار قطني: (3/652) أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في الرخصة في الحيوان بالحيوان نيئة (7(
 . ) 3/8تلخيص الحبير:  انظر()، وفي إسناده ابن إسحق، وقد اختلف عليه فيه 5/387والبيھقي: (

 ).3/1224المساقاة، باب: من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه: ( ) أخرجه مسلم في8(

 في (ق): يوافقنا في تعليق. )9(

 في (م):معاوضة. )10(
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، وكـــذلك ديـــة العمـــد واخلطـــأ بالصـــفة، والعبيـــد )1(لزوجهـــا حـــىت كأنـــه يراهـــا"
  يضبطون بالصفة يف اجلنس واللون والسن واهليئة.

z���z���z���z���z���z���z���z���55KKKKKKKK��������x$9א�¦
������������א��7�$0%א�
�Ue�eوא�
¦9א�$xא��7�$0%א�
�Ue�eوא�
¦9א�$xא��7�$0%א�
�Ue�eوא�
¦9א�$xא��7�$0%א�
�Ue�eوא�
¦9א�$xא��7�$0%א�
�Ue�eوא�
¦9א�$xא��7�$0%א�
�Ue�eوא�
¦9א�$xא��7�$0%א�
�Ue�eوא�
¦9א�$xא��7�$0%א�
�Ue�eوא�
ــــدراهم جــــائز ــــدنانري وال ــــه )3(خالفــــا أليب حنيفــــة )2(الســــلم يف ال : �؛ لقول

فعــــم، وألن كــــل مــــا جــــاز أن  )4(معلــــوم أو وزن معلــــوم""...فليســــلم يف كيــــل 
أصـــله الثيـــاب، وألنـــه ميكــــن  )5(يكـــون يف الذمـــة مثنـــاً جـــاز أن يكـــون مثمونـــاً 

، )6(ضـــبطها بالصـــفة فيــــذكر جـــنس فضـــتها وســــكتها وخفتهـــا وثقلهـــا ووزــــا
  وكوا صحاحاً وجياداً فجاز السلم فيها.

z���z���z���z���z���z���z���z���66x$]0אز�א��7�$0%א��PKx$]0אز�א��7�$0%א��PKx$]0אز�א��7�$0%א��PKx$]0אز�א��7�$0%א��PKx$]0אز�א��7�$0%א��PKx$]0אز�א��7�$0%א��PKx$]0אز�א��7�$0%א��PKx$]0אز�א��7�$0%א��PK������������

، ألنـه يضـبط )8(خالفـا أليب حنيفـة )7(يف اللحـم بصـفة معلومـةجيوز السلم 
بالصفة فيقال: حلم ضأن معلوف من كبش أو من خروف أو حلم معز، وإن 

  اختلفت األغراض يف مواضعه من الشاة من صدر أو فخذ أو جنب ذكر.
z���z���z���z���z���z���z���z���77x9�3عAوس�وא��������������PKאز�א��7�$0%א�*�وس�وא9�3Aع�PKxאز�א��7�$0%א�*�وس�وא9�3Aع�PKxאز�א��7�$0%א�*�وس�وא9�3Aع�PKxאز�א��7�$0%א�*�وس�وא9�3Aع�PKxאز�א��7�$0%א�*�وس�وא9�3Aع�PKxאز�א��7�$0%א�*�وس�وא9�3Aع�PKxאز�א��7�$0%א�*�وس�وא9�3Aع�PKxאز�א��7�$0%א�*

خالفـــا أليب حنيفـــة، وألحـــد وجهـــي ) 9(جيـــوز الســـلم يف الـــرؤوس واألكـــارع
؛ ألنــه يصــح ضــبطها بالصــفة مــن الســمانة واجلــنس وفــروع هــذا )10(الشــافعي

  الباب كثرية ومجلها قد ذكرناها.

                                                           

)، وق��ال الھيثم��ي: وأح��د إس�نادي أحم��د رجال��ه رج��ال الص��حيح (مجم��ع 460-1/380) أخرج�ه اzم��ام أحم��د: (1(
 ).8/105الزوائد: 

 ).338)، الكافى: (ص: 3/128انظر: المدونة: ( )2(

 ).44-2/42)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (87-86انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )3(

   سبق تخريج الحديث. )4(

 مثمناً. في (م): )5(

 ووزنھا: سقطت من (ق). )6(

 ).338)، الكافى: (ص: 216)، الرسالة: (ص: 3/125انظر: المدونة: ( )7(

 ).2/42القدوري مع شرح الميداني: ()، مختصر 86انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )8(

 ). 338)، الكافى: (ص: 216)، الرسالة: (ص: 3/125انظر: المدونة: ( )9(

 ).92)، مختصر المزني (ص: 86لطحاوي (ص: انظر: مختصر ا )10(
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�z����z����z����z����z����z����z����z���88xWUJ�0م�4و�وزن�4و�+(���S����������3�7Kن�א,���$0%/�)�
¦9ًא�����S)+�0م�4و�وزن�4و��3�7KxWUJن�א,���$0%/�)�
¦9ًא�����S)+�0م�4و�وزن�4و��3�7KxWUJن�א,���$0%/�)�
¦9ًא�����S)+�0م�4و�وزن�4و��3�7KxWUJن�א,���$0%/�)�
¦9ًא�����S)+�0م�4و�وزن�4و��3�7KxWUJن�א,���$0%/�)�
¦9ًא�����S)+�0م�4و�وزن�4و��3�7KxWUJن�א,���$0%/�)�
¦9ًא�����S)+�0م�4و�وزن�4و��3�7KxWUJن�א,���$0%/�)�
¦9ًא�����S)+�0م�4و�وزن�4و��3�7KxWUJن�א,���$0%/�)�
¦9ًא�
وإمنا قلنا: جيب أن يكـون مقـَدراً بكيـل معلـوم أو وزن أو عـدد أو غـريه مـن 
املقـادير علــى حسـب املســلم فيـه ومــا يعـرف بــه مقـداره عنــد أهلـه لينتفــى عنــه 
الغرر باجلهل وحيصل العلـم لكـل واحـد للبـائع مبـا اشـتغلت بـه ذمتـه وللمسـلم 
مبا يطالب به ومـا عـاوض عليـه، وراعينـا عـادة أهـل كـل بلـد يف معرفـة مقـادير 

قصـدهم مــن  السـلم عنــدهم ألـم إن محلــوا علـى خالفــه دخلـت اجلهالــة ألن
  معرفة املبلغ الوجه الذي ألفوه بينهم.

�z����z����z����z����z����z����z����z���99x�ً(�0+(�3ن�49س�א,�ل���PوKx�ً(�0+(�3ن�49س�א,�ل���PوKx�ً(�0+(�3ن�49س�א,�ل���PوKx�ً(�0+(�3ن�49س�א,�ل���PوKx�ً(�0+(�3ن�49س�א,�ل���PوKx�ً(�0+(�3ن�49س�א,�ل���PوKx�ً(�0+(�3ن�49س�א,�ل���PوKx�ً(�0+(�3ن�49س�א,�ل���PوK����������������

وإمنــا قلنــا: جيــب أن يكــون رأس املــال معلومــاً مبثــل مالــه وجــب ذلــك لــه يف 
  الطرف اآلخر، ألنه أحد الطرفني يف السلم اعتباراً بسائر البياعات.

z���z���z���z���z���z���z���z���1010xًא
�eא@?אط��3ن�49س�א,�ل�Kxًא
�eא@?אط��3ن�49س�א,�ل�Kxًא
�eא@?אط��3ن�49س�א,�ل�Kxًא
�eא@?אط��3ن�49س�א,�ل�Kxًא
�eא@?אط��3ن�49س�א,�ل�Kxًא
�eא@?אط��3ن�49س�א,�ل�Kxًא
�eא@?אط��3ن�49س�א,�ل�Kxًא
�eא@?אط��3ن�49س�א,�ل�K����������������

وإمنــا شــرطنا أن يكــون رأس املــال نقــداً ألنــه مــىت كــان مــؤجالً دخلــه الــدين 
بالــدين، وإمنــا قلنــا: إن قبضــه يف جملــس العقــد لــيس بشــرط وأنــه جيــوز تــأخريه 
اليــوم واليــومني بغــري شــرط التأجيــل ألن ذلــك ال خيرجــه إىل الــدين بالــدين، إذ 

قـده، وجـري العـادة برتاخـي املـال ون )1(ال بد من استثناء مـدة ميكـن فيهـا وزن
الوزن واإلقباض عن وقت اإلجيـاب والقبـول، وألن مـن ابتـاع ثوبـاً بنقـد فتـأخر 

 )2(قــبض الــثمن يومــاً أو يــومني مل خيرجــه ذلــك عــن النقــد ومل يــدخل يف حيــز
  األجل. 
�z����z����z����z����z����z����z����z���1111x$0%�7א���PAא@?אط�אKx$0%�7א���PAא@?אط�אKx$0%�7א���PAא@?אط�אKx$0%�7א���PAא@?אط�אKx$0%�7א���PAא@?אط�אKx$0%�7א���PAא@?אط�אKx$0%�7א���PAא@?אط�אKx$0%�7א���PAא@?אط�אK����������

يكــون حــاالً خالفــاً وإمنــا قلنــا: إن األجــل شــرط يف الســلم وأنــه ال جيــوز أن 
: "فليســــــــلم يف كيــــــــل معلــــــــوم ووزن معلــــــــوم وأجــــــــل �؛ لقولــــــــه )3(للشــــــــافعي

                                                           

 في (م): زوال. )1(

 في (م): خبر. )2(

 ).95)، اzقناع (ص: 90)، مختصر المزني (ص: 3/97انظر: اuم: ( )3(
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يقـــدم  )2(، وألن الســـلم إمنـــا جـــوز ارتفاقـــا للمتعاقـــدين، ألن املســـلم)1(معلـــوم"
االرختاص واملسلم إليه يرغـب يف إرخـاص الـثمن للرفـق الـذي لـه يف اسـتعجال 
االنتفــاع بــه، ويف الصــرب والتــأخري، فوجــب أن مــا أخــرج ذلــك عــن بابــه ممنــوع 

      ألنه إذا كان حاالً زال هذا الرفق.
�z����z����z����z����z����z����z����z���1212x$0%�7א��
�����������7Kא�&���9א��PAא��*��Rوא��+�
��7א��7Kx$0%א�&���9א��PAא��*��Rوא��+�
��7א��7Kx$0%א�&���9א��PAא��*��Rوא��+�
��7א��7Kx$0%א�&���9א��PAא��*��Rوא��+�
��7א��7Kx$0%א�&���9א��PAא��*��Rوא��+�
��7א��7Kx$0%א�&���9א��PAא��*��Rوא��+�
��7א��7Kx$0%א�&���9א��PAא��*��Rوא��+�
��7א��7Kx$0%א�&���9א��PAא��*��Rوא��+�

: "إىل أجـــل �ووجـــه القـــول: إنـــه جيـــوز إىل األجـــل القريـــب والبعيـــد قولـــه 
فعم، واعتباراً باألجل البعيـد، وألنـه معـىن يشـرتط يف السـلم، فجـاز  )3(معلوم"

قليلــه وكثــريه أصــله مقــدار املســلم فيــه، ووجــه قولــه: إنــه ال جيــوز إال إىل أجــل 
مــن انتفــاع البــائع  ختتلــف يف مثلــه األســواق أن املقصــود مــن الســلم االرتفــاق

مبا يرختصه ليحصل له من تغري األسواق واختالفها ما  )4(بتقدمي املال واملسلم
يريـــده، وإذا أضـــربا أجـــالً ال يوجـــد فيـــه هـــذا املعـــىن مل حيصـــل الرفـــق املقصـــود 

  فكان يف معىن احلال.
�z����z����z����z����z����z����z����z���1313x�(�0+(��PA�3�7ن�אKx�(�0+(��PA�3�7ن�אKx�(�0+(��PA�3�7ن�אKx�(�0+(��PA�3�7ن�אKx�(�0+(��PA�3�7ن�אKx�(�0+(��PA�3�7ن�אKx�(�0+(��PA�3�7ن�אKx�(�0+(��PA�3�7ن�אK����������

�m�m�m�m��G��F��E��D��G��F��E��D��G��F��E��D��G��F��E��D تعــــاىل:قولـــه وإمنـــا قلنـــا: إن األجـــل يكـــون معلومـــاً، 
J���I��HJ���I��HJ���I��HJ���I��H llll�)5(،  إىل �قولــه قــال ابــن عبــاس: هــو الســلم و" :

  ، وألن اجلهل مبدة السلم غرر كاآلجال يف الديون.)6(أجل معلوم"
  

  

  
                                                           

 .                                                  .سبق تخريج الحديث )1(

 في (م): السلم. )2(

 يث.سبق تخريج الحد )3(

 في (م): السلم. )4(

 .282سورة البقرة، ا.ية: ) 5(

 سبق تخريج الحديث. )6(
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�z����z����z����z����z����z����z����z���1414xوم�א.�ج
����������Kא��mE�$0%א.��د�وא:
אد�و-
وم�א.�جKxא��mE�$0%א.��د�وא:
אد�و-
وم�א.�جKxא��mE�$0%א.��د�وא:
אد�و-
وم�א.�جKxא��mE�$0%א.��د�وא:
אد�و-
وم�א.�جKxא��mE�$0%א.��د�وא:
אد�و-
وم�א.�جKxא��mE�$0%א.��د�وא:
אد�و-
وم�א.�جKxא��mE�$0%א.��د�وא:
אد�و-
وم�א.�جKxא��mE�$0%א.��د�وא:
אد�و-
خالفـــــاً أليب حنيفـــــة  )1(وجيـــــوز الســـــلم إىل احلصـــــاد واجلـــــداد وقـــــدوم احلـــــاج

، ألنـــه وقـــت يعـــرف يف العـــادة ال يتفـــاوت اختالفـــه كقولـــك إىل )2(والشـــافعي
  .)3(شهر كذا وكذا إىل النريوز أو املهرجان

�z����z����z����z����z����z����z����z���1515x�PAא�
����������Kو�Pد�א,���$0%/��6
�אKx�PAو�Pد�א,���$0%/��6
�אKx�PAو�Pد�א,���$0%/��6
�אKx�PAو�Pد�א,���$0%/��6
�אKx�PAو�Pد�א,���$0%/��6
�אKx�PAو�Pد�א,���$0%/��6
�אKx�PAو�Pد�א,���$0%/��6
�אKx�PAو�Pد�א,6��/���$0%

؛ ألن الغـــرض )4(وإمنـــا قلنـــا: إن شـــرطه أن يوجـــد املســـلم فيـــه عنـــد األجـــل
يف مقابلـــه، فـــإذا مل  )6(املبـــذول )5(العـــوضبالســـلم حصـــول املســـلم فيـــه بـــإزاء 

يوجــد عنــد احملــل كــان غــرراً وعائــدا باجلهــل ألنــه إمــا أن يفســخ العقــد فريجــع 
إىل وقت وجوده وذلـك انتقـال مـن أجـل  )7(املسلم بالثمن على غرر أو يصرب

علـى تسـليمها،  )8(إىل أجل ويصري كمن عقد على عني الغري والبائع ال يقدر
  ز.وكل ذلك غري جائ

�z����z����z����z����z����z����z����z���1616x

م�א@?אط�و�Pد�א,�O�/���$0%ل�א�+��Kx

م�א@?אط�و�Pد�א,�O�/���$0%ل�א�+��Kx

م�א@?אط�و�Pد�א,�O�/���$0%ل�א�+��Kx

م�א@?אط�و�Pد�א,�O�/���$0%ل�א�+��Kx

م�א@?אط�و�Pد�א,�O�/���$0%ل�א�+��Kx

م�א@?אط�و�Pد�א,�O�/���$0%ل�א�+��Kx

م�א@?אط�و�Pد�א,�O�/���$0%ل�א�+��Kx

م�א@?אط�و�Pد�א,�O�/���$0%ل�א�+��K����������

خالفـــــا أليب وإمنـــــا مل جيعـــــل وجـــــوده عنـــــد العقـــــد شـــــرطاً يف صـــــحة العقـــــد 
فعــم، ) 10(: "يف كيــل معلــوم ووزن معلــوم إىل أجــل معلــوم"�؛ قلولــه )9(حنيفــة

وألنــــه وقــــت ال جيــــب التســــليم فيــــه فلــــم يضــــر فقــــده فيــــه أساســــاً بــــني العقــــد 
  .)11(واألجل

                                                           

 ).338انظر: الكافى: (ص:  )1(

 )3/99)، اuم: (86انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )2(

مع��رب وھ��و أول الس��نة لكن��ه عن��د الف��رس عن��د ن��زول الش��مس أول الحم��ل وعن��د الق��بط أو ت��وت  الني��روز:) 3(
)، والمھرجان عيد للفرس وھي كلمتان: مھر، جان، ومعناھا: محبة الروح، وف�ي 599(المصباح المنير ص: 

 ).583بعض التواريخ كان المھرجان يوافق أو الشتاء (المصباح المنير ص: 

 ): المحل.في (م )4(

 في (م): العرض. )5(

 في (ق): الجھل. )6(

 في (ق): يسفر. )7(

 m يقدر: سقطت من (ق). )8(

 ).44-2/43)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (86) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 9(

 سبق تخريج الحديث. )10(

 في (م): أصله بعد اuجل. )11(
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�z����z����z����z����z����z����z����z���1717x/���$0%���[ذ3*�א,���5א�Kx/���$0%���[ذ3*�א,���5א�Kx/���$0%���[ذ3*�א,���5א�Kx/���$0%���[ذ3*�א,���5א�Kx/���$0%���[ذ3*�א,���5א�Kx/���$0%���[ذ3*�א,���5א�Kx/���$0%���[ذ3*�א,���5א�Kx/���$0%���[ذ3*�א,���5א�K����������

وإمنا قلنا: إن األوىل أن يذكر املوضع الذي يسلم فيـه ليـزول التخاصـم بـني 
املتبــايعني ويكونــا قــد دخــال علــى معرفــة بــذلك، وقلنــا: إن تركــا ذكــره مل يضــر 

  ألن األمر حيمل على العرف يف مثل ذلك فيصري العرف كاملشرتط.
�z����z����z����z����z����z����z����z���1818�!«�%,אز�א�PK�!«�%,אز�א�PK�!«�%,אز�א�PK�!«�%,אز�א�PK�!«�%,אز�א�PK�!«�%,אز�א�PK�!«�%,אز�א�PK�!«�%,אز�א�PKx*�¬��K�

�א�+�-O4�K(�$0%وط�א�*@��+��7x*�¬��K�

�א�+�-O4�K(�$0%وط�א�*@��+��7x*�¬��K�

�א�+�-O4�K(�$0%وط�א�*@��+��7x*�¬��K�

�א�+�-O4�K(�$0%وط�א�*@��+��7x*�¬��K�

�א�+�-O4�K(�$0%وط�א�*@��+��7x*�¬��K�

�א�+�-O4�K(�$0%وط�א�*@��+��7x*�¬��K�

�א�+�-O4�K(�$0%وط�א�*@��+��7x*�¬��K�

�א�+�-O4�K(�$0%وط�א�*@��+��7����������

إذا عقد السلم على الشروط اليت ذكرناها صح وجازت املساحمة بعد ذلك 
من أحدمها لآلخر ما مل يعد ينقض أصله أو بذريعة إىل فعل حمظـور مـن بيـع 
وسلف أو وضع وتعجيل أو معارضة على إسقاط ضمان (أو بيـع طعـام قبـل 

أو بيع طعـام بطعـام متـأخر أو مـا أشـبه ذلـك مـن الوجـوه املمنوعـة،  )1(قبضه)
املســـاحمة إىل شـــيء مـــن ذلـــك مل جيـــز وإن ســـلمت منهـــا فهـــي  )2(فمـــىت أدت

  جائزة وحنن نبني من ذلك ما ينكشف به ما ذكرناه فيه.
�z����z����z����z����z����z����z����z���1919x*�¢��6;�[�494אد���PAא��Oذא�E�$C���;�(�L�@�7�$0N4ذא�EKx*�¢��6;�[�494אد���PAא��Oذא�E�$C���;�(�L�@�7�$0N4ذא�EKx*�¢��6;�[�494אد���PAא��Oذא�E�$C���;�(�L�@�7�$0N4ذא�EKx*�¢��6;�[�494אد���PAא��Oذא�E�$C���;�(�L�@�7�$0N4ذא�EKx*�¢��6;�[�494אد���PAא��Oذא�E�$C���;�(�L�@�7�$0N4ذא�EKx*�¢��6;�[�494אد���PAא��Oذא�E�$C���;�(�L�@�7�$0N4ذא�EKx*�¢��6;�[�494אد���PAא��Oذא�E�$C���;�(�L�@�7�$0N4ذא�EKx*�¢��6;�[�494אد���PAא��Oذא�E�$C���;�(�L�@�7�$0N4ذא�EK����������

إىل األجـــــل، فلمـــــا حـــــل أراد أن يأخـــــذ  )3(موصـــــوفة وإذا أســـــلم يف حنطـــــة
مبكيلتهــا صــنفاً أعلــى منهــا أو أدون أو شــعرياً أو ســلتاً فــال بــأس بــذلك، فــإن  
كــان ذلــك قبــل احملــل فــال جيــوز، والفــرق بــني املوضــعني أن األجــل إذا مل حيــل 

، ألن التقـــدمي غـــري مســـتحق لـــه، فإمنـــا رضـــي )4(فأخـــذ الـــدون وضـــٌع وتعجيـــل
لتعجلــه وأخــذ الزيــادة يف مقابلــة إســقاط الــثمن عــن البــائع ألنــه بــدون شــرطه 

ارتفــاع أســواقه وغــالء مثنــه وتلزمــه   )5(خيــاف إن بقــي يف ذمتــه إىل وقــت أجلــه
كلفة إىل ذلك الوقت يف حفظـه وتعهـده ويعلـم أنـه ال يلـزم املسـلم قبولـه قبـل 

ن ذلـك األجل، فتكون الزيـادة يف مقابلـة مجيـع هـذا، وإذا حـل األجـل أمـن مـ
                                                           

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )1(

 .(م): آلتفي  )2(

 في (ق): معرفة. )3(

 في (ق): تعجل. )4(

 في (م): اuجل. )5(
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أخــذ الــدون فــذلك مســاحمة مــن املســلم مبتعجــل شــيئاً ال  )1(كلــه ألنــه إن كــان
يســـتحقه ألن األجـــل قـــد حـــل وإن أخـــذ األعلـــى فـــذلك مســـاحمة مـــن املســـلم 

يف ذمته زيادة علـى األجـل فيحمـل  )2(إليه، ألنه ال يستحق عليه ببقية السلم
نس أو النـوع امتنـع ذلك عليه، فبان الفرق بينهما، وإن كان ذلك يف غـري اجلـ

حنطــــة، فلمــــا حــــل  )3(يف الطعــــام وجــــاز يف غــــريه ألنــــه إذا أســــلم إليــــه يف كــــر
األجــل أعطــاه مكانــه عدســاً أو أرزاً أو محصــاً أو غــري ذلــك مــن أنــواع الطعــام 
أو العـــروض أو احليـــوان مل جيـــز شـــيء مـــن ذلـــك ألنـــه بيـــع الطعـــام قبـــل قبضـــه 

  وف واملساحمة.وقصد املتاجرة واملغابنة وخروج عن املعر 
وأمــا يف غـــري الطعـــام جيـــوز كأنـــه أســـلم إليـــه يف عشـــرة أثـــواب قصـــب بصـــفة 
معلومة وغزل معروف، فلما حل األجل رُجع إليه عنها شيئاً من غري جنسها 
مثــل الطعــام أو احليــوان، فإنــه جيــوز ألنــه بيــع الثيــاب املســلم فيهــا قبــل قبضــها 

يء الـذي ينتقـل إليـه فـإن مل وذلك جائز خبالف الطعـام، وهـذا إذا قـبض الشـ
يقبضــه وكــان يف ذمــة املســلم إليــه مل جيــز ألنــه يصــري دينــاً بــدين، فأمــا إن دفــع 

قبـل حلـول األجـل مثـل طعامـه يف الكيـل والصـفة فلـه أن يقبلـه ولـه أن  )4(إليه
وكــل مــا  )6(خالفــاً للشــافعي يف قولــه: إنــه يلزمــه أن يقبــل العــروض )5(ال يقبلــه

ألجــل يف الســلم حــق هلمــا، فلمــا كــان املســلم لــو طالــب ِســوى احليــوان، ألن ا
بـه قبـل حلـول أجلـه مل يلــزم املسـلم إليـه دفعـه ألنــه يف ذلـك إسـقاط حقـه مــن 
تبقيته يف ذمة املسلم إليه وضمانه وأن يسقط عنه حفظه ومراعاته، فإذا ثبت 

                                                           

 إن كان: سقطت من (م). )1(

 في (ق): المسلم. )2(

 ).530وھو ستون قفيزاً أو اثنا عشر وسقأً (المصباح المنير ص:  الكر: كيل معروف )3(

 إليه: سقطت من (ق). )4(

)، الك�افى: 217-216)، الرس�الة: (ص: 2/136)، التفري�ع: (3/135في جملة ھذه اuحكام انظر: المدونة: ( )5(
 ).339(ص: 

 ).98-97)، اzقناع (ص: 92)، مختصر المزني (ص: 133-3/132انظر: اuم: ( )6(
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ذلــــك وتراضــــيا علــــى أخــــذه قبــــل باألجــــل جــــاز؛ ألنــــه مســــاحمة مــــن أحــــدمها 
  لآلخر.
لـذهب والفضـة فيلـزم مـن تـدفع إليـه قبـل حملهـا أخـذها خبـالف غريهـا فأما ا

من الطعام والعروض ألنه ال يرجى فيها من تغري األسواق واختالف األسـعار 
مــا يرجــى يف ســـائر املثمنــات وال حتتــاج إىل حفـــظ وال مراعــاة وال تلــزم عليهـــا 

ي عليـه مؤونة وال خياف عليـه فسـاد، فكـان األجـل فيهـا حقـاً ينفـرد بـه مـن هـ
واهللا أعلم، وهذا الذي ذكرناه يف الذهب والفضة يستوي فيـه البيـع والقـرض، 

حـــق هلمـــا ال يلـــزم أحـــدمها قبـــول مـــا  )1(فأمـــا مـــا عـــداه فاألجـــل يف املعاوضـــة
يتعجــل منــه إال برضــاه، ويف القــرض حــق املســتقرض وحــده، فــإن عجلــه لــزم 

  املالك قبوله.
z���z���z���z���z���z���z���z���2020�K(��-4��+��4]�א���PAא��Oذא�EK�K(��-4��+��4]�א���PAא��Oذא�EK�K(��-4��+��4]�א���PAא��Oذא�EK�K(��-4��+��4]�א���PAא��Oذא�EK�K(��-4��+��4]�א���PAא��Oذא�EK�K(��-4��+��4]�א���PAא��Oذא�EK�K(��-4��+��4]�א���PAא��Oذא�EK�K(��-4��+��4]�א���PAא��Oذא�EKx�-��א�x�-��א�x�-��א�x�-��א�x�-��א�x�-��א�x�-��א�x�-��א�����������

يف طعــام أو عــرض إىل أجــل ودفــع الــثمن فلمــا حــل األجــل  )2(وإذا أســلم
أخذ الـبعض وأقـال مـن البـاقي فـال جيـوز ذلـك ألنـه ذريعـة إىل البيـع والسـلف، 
وذلــــك أن التهمــــة تقــــوى يف أمــــا تواطئــــا علــــى البيــــع والســــلف ومسيــــاه بيعــــاً 
ليتطرق بـذلك إىل جـوازه، كأنـه قـال لـه بعـين عشـرة أكـرار مبائـة دينـار، فقـال: 

أفعــل إال أن تســلفين مائــة دينــار (فقــال إن البيــع والســلف ال جيــوز ولكـــن ال 
، فـــإذا حـــل األجـــل أقلتـــك مـــن )3(جيعـــل الســـلم يف عشـــرين كـــراً مبـــائيت دينـــار)

عشــرة أكــرار  وأخــذت عشــرة فينتفــع البــائع بــثمن العشــرة مث يــرد بدلــه فيصــرن 
الـذي ال خيــاف  بيعـاً وسـلفاً، وال جيــوز إال أن يكـون اإلقالــة يف الشـيء اليســري

منه ذلـك وال تقـوى التهمـة ألجلـه مثـل: أن يسـلفه يف عشـرين كـراً فيقيلـه مـن  

                                                           

 في المعاوضة: سقطت من (ق). )1(

 في (م): إذا أسلف. )2(

 ما بين قوسين: سقطت من (م). )3(
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كر ونصف كر أو األمر اخلفيـف، فهـذا ال يقـوي التهمـة إال أن يكونـا قصـدا 
بيــع عشــرين كــراً مبــائيت دينــار لينتفــع بــدينار أو خبمســة، وكــذلك لــو أقالــه مــن 

، فــيعلم أنــه مل ينتفــع بــه بــأن ذلــك النصــف وكــان رأس املــال معيبــاً فــرده بعينــه
ـــة تصـــرف إىل الرفـــق وإعـــواز اإلمتـــام أو غـــريه مـــن  جـــائز غـــري ممنـــوع ألن اإلقال

  . )1(األعذار
�z����z����z����z����z����z����z����z���2121x�PAא�K��$0%م��7א��+kل�
�
ل�k+�م��7א��K��$0%אKx�PA@*ط�k�[�4+�م��
ل�k+�م��7א��K��$0%אKx�PA@*ط�k�[�4+�م��
ل�k+�م��7א��K��$0%אKx�PA@*ط�k�[�4+�م��
ل�k+�م��7א��K��$0%אKx�PA@*ط�k�[�4+�م��
ل�k+�م��7א��K��$0%אKx�PA@*ط�k�[�4+�م��
ل�k+�م��7א��K��$0%אKx�PA@*ط�k�[�4+�م��
ل�k+�م��7א��K��$0%אKx�PA@*ط�k�[�4+�م������������K@*ط�k�[�4+�م�

أي طعــام كــان ممــا فيــه الربــا أو ممــا ال ربــا  –فــإذا بــاع شــيئاً مــن الطعــام كلــه 
ال جيــوز أن يأخــذ بثمنــه عنــد أجلــه وال قبــل أجلــه وال بــثمن إىل أجــل فــ -فيــه

بعـــده طعامـــاً ال مـــن جنســـه وال مـــن غـــري جنســـه إال أن يكـــون مـــن جـــنس مـــا 
  .)3(بعينه مبثل مكيلته وعلى صفته فيجوز )2(باعه

وإمنــا قلنــا ذلــك ألنــه يكــون ذريعــة إىل بيــع الطعــام بالطعــام متــأخراً وتســمية 
طعامــه يف الكيــل واجلــودة والصــفة جــاز؛ ألن الــثمن لغــواً، وإذا كــان مــن نــوع 

قصــــداً للَنَســــاء إذ ال فائــــدة  )5(علــــى طعــــام بطعــــام متــــأخراً  )4(األمــــر ال حيمــــل
  فيتهمان أما قصداا، وإمنا ينزل على القرض أو اإلقالة.

�z����z����z����z����z����z����z����z���2222x/6�+��MI�O4و����6�+��+�Kx/6א�k�7�$0%+�م�-*�!��MI�O4و����6�+��+�Kx/6א�k�7�$0%+�م�-*�!��MI�O4و����6�+��+�Kx/6א�k�7�$0%+�م�-*�!��MI�O4و����6�+��+�Kx/6א�k�7�$0%+�م�-*�!��MI�O4و����6�+��+�Kx/6א�k�7�$0%+�م�-*�!��MI�O4و����6�+��+�Kx/6א�k�7�$0%+�م�-*�!��MI�O4و����6�+��+�Kx/6א�k�7�$0%+�م�-*�!��MI�O4و����6�+�����������Kא�k�7�$0%+�م�-*�!�
: إن  )7(بعينه على ضـربني )6(حائط السلم يف الطعام من قرية بعينها أو مثرة

كــان ممــا خيلــف وال يــؤمن تلفــه فــال جيــوز ألن ذلــك غــرر، وكالســلم يف العــني 
وذلك غري جائز، فإن كان مما ال خيلف يف العادة وال بد أن يسلم أو أكثـره، 

                                                           

 ).339 -338)، الكافى: (ص: 136-2/135التفريع: ()، 136 -3/135انظر: المدونة: ( )1(

 في (م): إm أن يكون من غير حسن. )2(

)، الك��افى: (ص: 217-206)، الرس��الة: (ص: 136 -2/135)، التفري��ع: (136 -3/135انظ��ر: المدون��ة: ( )3(
339- 340 .( 

 في (ق): m يحصل. )4(

 متأخراً: سقطت من (ق). )5(

 في (م): قداح. )6(

 ).338)، الكافى: (ص: 2/138)، التفريع: (121 -3/119ر: المدونة: (انظ )7(
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وإن جــاز تلــف بعضــه فــال بــأس مثــل أن يســلم يف عشــرة أكــرار متــر بــرين مــن 
التعيـــني لـــيس يفيـــد أكثـــر مـــن التعريـــف ووصـــف أعمـــال البصـــرة فيجـــوز؛ ألن 

املسلم فيه، كما لو قال: أسلفتك يف عشرة أكـرار حنطـة بصـفة كـذا  )1(النوع
اإلقلــيم الــذي أضــافه  )2(مــن حنطــة الشــام أو املشــرق جلــاز للعــادة اجلاريــة ألن

  إليه ال خيتلف.
�z����z����z����z����z����z����z����z���2323x'�+��,�7א����q&א�Kx'�+��,�7א����q&א�Kx'�+��,�7א����q&א�Kx'�+��,�7א����q&א�Kx'�+��,�7א����q&א�Kx'�+��,�7א����q&א�Kx'�+��,�7א����q&א�Kx'�+��,�7א����q&א�K����������

ضــربني: منهــا مــا حيــرم نقــداً أو نســاء  علــى )3(والتفاضــل يف املبيعــات كلهــا
، )4(وهو الفوت وما يف معناه واألمثان فقط، ومنه ما حيرم نساء وال حيـرم نقـداً 

علـة ذلــك عنــدنا اجلــنس مبجــرده فــال جيــوز يف شــيء مــن األشــياء اثنــان بواحــد 
: اتفــاق األغــراض )5(مــن نوعــه إىل أجــل علــى وجــه واجلنســية املعتــربة يف ذلــك

، فمىت اتفقت مل جيز بيع اثنـني بواحـد مـن النـوع الـذي )6(واختالفهماواملنافع 
اتفقــت فيــه إىل أجــل علــى وجــه ومــا اختلفــت جــاز، وإن كــان جــنس اخللقــة 
والنسبة جيمعهما كالغنم اليت جنسها واحـد وبعضـها يـراد للحـم وبعضـها يـراد 

لك للــنب، فــإن كـــان الغــرض فيهمـــا واحــداً مل جيـــز التفاضــل مـــع النســاء، وكـــذ
العبيـــد جيـــوز العبـــد الرومـــي الـــذي يـــراد للحـــرث والزراعـــة بالعبـــدين مـــن جنســـه 

 )8(مـــن اإلبـــل الـــذي يـــراد )7(يـــرادان لغـــري مـــا يـــراد لـــه مـــن املنـــافع ومثلـــه البـــازل
للحمولــة والراحلــة بــاثنتني مــن القــالص املــرادة للحــم، وكــذلك ســائر احليــوان 

  والعروض.
                                                           

 في (م): العين. )1(

 في (ق): فإن. )2(

 كلھا: سقطت من (ق). )3(

)، الك��افى: (ص: 215-211)، الرس��الة: (ص: 129-2/125)، التفري��ع: (181 -3/171انظ��ر: المدون��ة: ( )4(
310-311.( 

 في ذلك: سقطت من (ق). )5(

 طت من (م).واختQفھما: سق )6(

 ).48(المصباح المنير ص: ) البازل: ھو البعير فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة ويستوي فيه الذكر واuنثى 7(

 يراد: سقطت من (م). )8(



308 

. وقـال )1(ع بيع بعضه بـبعض نسـاءوقال أبو حنيفة: اجلنس مبجرده علة من
الشافعي: كل ماال ربـا يف نقـده جـائز بيـع بعضـه بـبعض نسـاء جنسـاً كـان أو 

  .)2(جنسني
فاخلالف مـع أيب حنيفـة يف جـواز بيـع الواحـد مـن جنسـه ونوعـه إىل أجـل، 

، وحـديث عبـد اهللا )�m�m�m�mY��X��WY��X��WY��X��WY��X��Wllll)3فدليلنا على جوازه قولـه عـز وجـل:
"، )4(أمــــره أن يأخــــذ البعــــري بــــالبعريين إىل أجــــل الصــــدقة �"ابــــن عمــــر أنــــه: 

، وال خمـالف هلمـا، وألن كـل عينـني ال )6(، وابـن عمـر)5(وروي ذلك عن علـي
مـن اخـتالف الصـفات  )8(أحدمها ومهـا علـى ضـروب )7(حيرم التفاضل يف نقد

األغــــراض فيهمــــا، فــــإن أســــلم أحــــدمها يف  )9(ختتلــــف معهــــا منافعهــــا وتتبــــاين
األخــرى جــاز أصــله اجلنســان ألن الثــور الــذي يصــلح للحــرث والــدارس يــراد 
لقوته وعمله وذلك غري الغرض الذي يراد لـه الثـور املعلـوف الـذي ال يـراد إال 

  للسمانة واللحم وذلك بني فيما قلناه.
�z����z����z����z����z����z����z����z���2424x������������K)�56א�]9א�5Iא,lد�!��mEא�*��Kx)�56א�]9א�5Iא,lد�!��mEא�*��Kx)�56א�]9א�5Iא,lد�!��mEא�*��Kx)�56א�]9א�5Iא,lد�!��mEא�*��Kx)�56א�]9א�5Iא,lد�!��mEא�*��Kx)�56א�]9א�5Iא,lد�!��mEא�*��Kx)�56א�]9א�5Iא,lد�!��mEא�*��Kx)�56א�]9א�5Iא,lد�!��mEא�*
 )�m�m�m�m[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W llll)10ا علـــــى الشـــــافعي قولـــــه تعـــــاىل: ودليلنـــــ

 )12(، وهذه املسـألة)11(عن بيع احليوان باحليوان نسيئة �، ويه والربا الزيادة
                                                           

 ).38 - 2/37)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (76-75انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )1(

 ).95-94)، اzقناع (ص: 77-76)، مختصر المزني (ص: 17-3/14انظر: اuم: ( )2(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 3(

 سبق تخريج الحديث. )4(

 ).2/652) أخرجه مالك في الموطأ: (5(

 ).2/652أخرجه مالك في الموطأ: ( )6(

 نقد: سقطت من (م). )7(

 في (م): ضرب. )8(

 في (م): سائر. )9(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 10(

)، والنس��ائي ف��ي البي��وع، ب��اب: الحي��وان 3/652) أخرج��ه أب��و داود ف��ي البي��وع، ب��اب: ف��ي الحي��وان نس��يئة: (11(
)، والترمذي ف�ي البي�وع، 2/763)، وابن ماجه في التجارات، باب: الحيوان نسيئة: (7/292بالحيوان نسيئة: (

 ).3/538باب: كراھية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال: حسن صحيح: (

 في (ق): المسلمة. )12(
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مــن الــذرائع وهــي ممنوعــة ومعناهــا أن مينــع الشــيء اجلــائز إذا قويــت التهمــة يف 
منهـا  التطرق به والتذرع إىل األمر احملظور، وقـد وافقونـا يف ذلـك علـى مسـائل

أنـه يكـون قرضـاً جيـر  )1(قرض اجلـواري وغريهـا، ووجـه الذريعـة يف هـذا املوضـع
نفعــاً كــأن أحــد الــرجلني يقــول لآلخــر: أقرضــين فرســاً أو ثوبــاً مــن صــفته كــذا 
وأرد عليك ثوبني مثله إىل شهر فيقول: إن هـذا قـرض جيـر نفعـاً وذلـك ممنـوع 

بثــوبني فيحصــل مــن ذلــك اســتعمال القــرض يف البــاطن  )2(ولكــن أبيعــك ثوبــاً 
  بلفظ البيع فمىت أجزناه حصل منه ذريعة إىل املمنوع لقوة التهمة فيه.

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
                                                           

 في (ق): الممنوع. )1(

 في (ق): ثوبان. )2(
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��������

�7�Wא��*ض���7�Wא��*ض���7�Wא��*ض���7�Wא��*ض���7�Wא��*ض���7�Wא��*ض���7�Wא��*ض���7�Wא��*ض��  

 إىل )3(ونـــدب اقـــرتض �فيـــه خـــري وبـــر، وألنـــه  ألنـــه )2( جـــائز: )1(القـــرض
  .)4("صدقة معروف كل: "وقال القرض
z���z���z���z���z���z���z���z���11x/�*-����2ز����Kx/�*-����2ز����Kx/�*-����2ز����Kx/�*-����2ز����Kx/�*-����2ز����Kx/�*-����2ز����Kx/�*-����2ز����Kx/�*-����2ز����K������

 وجيــوز إقــراض الــذهب والــورق والعــروض واحليــوان كلــه ســوى اإلمــاء، وإمنــا
قلنـــا ذلـــك؛ ألن القـــرض ال يـــؤدي إىل حمظـــور يف هـــذه األشـــياء، فجـــاز فعلـــه 

 بكــــراً  اســــتقرض � )6(ألنــــه) 5(حنيفــــة أليب خالفــــايف ســــائر احليــــوان  وأجزنــــاه
 ذريعـــــة ألنـــــه وغــــريه، )8(لـــــداود خالفــــاً  اإلمـــــاء يف ومنعنــــاه ،)7(رباعيـــــاً  فقضــــى

 يطــأ املقــرتض ألن العاريــة معــىن يف فكــان ملــك وال نكــاح بغــري فــرج اســتباحة
 ال منفعـــة وألـــا لوطئهـــا، مبيحـــاً  ويصـــري قبوهلـــا املالـــك فيلـــزم يردهـــا مث األمـــة

  .الزوجات كوطء بالقرض تستبح فلم بالعارية تستباح
��������
��������

                                                           

: دف�ع متم�ول ف�ي ع�وض غي�ر مخ�الف ل�ه m ع�اجQً (انظ�ر غ�رر المقال�ة: واص�طEحاً : الس�لف، القرض لغ�ة) 1(
 ).297)، حدود ابن عرفة (ص: 212ص: 

-358الك����افي (ص:  )،213-212)، الرس����الة (ص: 140-2/138)، التفري����ع: (3/130انظ����ر المدون����ة: ( )2(
359.( 

" أخرجه مسلم في المساقاة، باب: من استسلف ش�يئاً فقض�ى استلف من رجل بكراً... �: "أنه أبي رافع) فعن 3(
 ).3/1244خيراً منه (

 )، وقال: حديث صحيح اzسناد.2/50أخرجه الحاكم: ( )4(

 ).84انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )5(

 في (ق): لقوله. )6(

 لحديث وتخريجه قريبا.سبق ذكر ا )7(

 )471-8/642انظر: المحلى: ( )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���22x!(4א-?ض��K2���Kx!(4א-?ض��K2���Kx!(4א-?ض��K2���Kx!(4א-?ض��K2���Kx!(4א-?ض��K2���Kx!(4א-?ض��K2���Kx!(4א-?ض��K2���Kx!(4א-?ض��K2���K������
 ما مل يطأها اعتباراً بسـائر مـا يقـرتضوإذا ثبت ذلك فإن اقرتض أمة ردها 

ألن قبـــول رده حـــق للمســـتقرض فيلـــزم املقـــرض قبولـــه، فـــإن وطئهـــا مل جيـــز لـــه 
ألنه مىت ردها حصل منه إباحة فرج بغري نكاح وال ملـك ولزمتـه قيمتهـا  ردها
ألـــا وطء بشـــبهة أســـقطت عنـــه احلـــد فوجـــب تقوميهـــا عليـــه لتتكامـــل  لرـــا

  اعتباراً بوطء بينه وبني غريه.  )1(احلد عنه الشبهة يف ردء
z���z���z���z���z���z���z���z���33x�ً+qe�dא��*ض���Kx�ً+qe�dא��*ض���Kx�ً+qe�dא��*ض���Kx�ً+qe�dא��*ض���Kx�ً+qe�dא��*ض���Kx�ً+qe�dא��*ض���Kx�ً+qe�dא��*ض���Kx�ً+qe�dא��*ض���K������

 غـري مـن املقـرتض تطـوع فـإن ،)3(عنـه �لنهيـه ) 2(القرض اجلار للنفع حـرام
 فقضـــى بكـــراً  اقـــرتض �ألنـــه  جـــاز عـــدد أو صـــفة يف بزيـــادة عـــادة وال شـــرط
 مــن اقــرتض عمــر ابــن أن وروي ،)4("قضــاء أحســنكم خيــاركم: "وقــال رباعيــاً 
 مـــن خـــري هـــذه: وقـــال أخـــذها مـــن فـــامتنع منهـــا خـــرياً  عليـــه فـــرد دراهـــم رجـــل

  .))5ا طيبة نفسي فإن: عمر ابن قال درامهي،
z���z���z���z���z���z���z���z���44x$9א�

�Ue�eوא��������q%א��Kx$9א�

�Ue�eوא��������q%א��Kx$9א�

�Ue�eوא��������q%א��Kx$9א�

�Ue�eوא��������q%א��Kx$9א�

�Ue�eوא��������q%א��Kx$9א�

�Ue�eوא��������q%א��Kx$9א�

�Ue�eوא��������q%א��Kx$9א�

�Ue�eوא��������q%א��K������

فينظـر: فـإن كـان ذلـك لنفـع  )7(فمنعها مالك وأجازه غـريه )6(وأما السفاتج
واملقـــرتض بلـــده فـــال بـــأس مثـــل أن يقـــرض رجـــل رجـــالً دنـــانري ببغـــداد  اآلخـــذ

عطــى: أنــا أقرضــك هــذه الــدراهم هاهنــا ببغــداد وتــدفعها إىل  البصــرة فيقــول
ُ
امل
أجيء أنـا بالصـرة فآخـذها منـك حـىت ال حتتـاج إىل تكلـف  وكيلي بالبصرة أو

ألنـــه مجيـــل وال نفـــع للمعطـــي، فـــإن كـــان النفـــع فيـــه  الســـفر ـــا، فهـــذا جـــائز؛
                                                           

 في (ق): عنھا. )1(

 ).359-358)، الكافي (ص: 213)، الرسالة (ص: 2/138)، التفريع: (3/130انظر المدونة: ( )2(

) أخرجه الحارث بن أبي أسامة وفي إسناده سوار بن مصعب وھو متروك، وأخرجه البيھقي مرفوع�اً (انظ�ر 3(
 ).4/60))، ونصب الراية: (3/43الحبير: (تلخيص 

 سبق تخريج الحديث  قريبا. )4(

 ).8/147) في قصة غريبة له انظر عبد الرزاق: (5(

: كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع م�اmً قرض�اً ي�أمن وھي -بفتح السين وضمھا -السفاتج جمع السفتجة  )6(
 ).278به من خطر الطريق (المصباح المنير ص: 

 .359)، الكافي (ص: )2/136)، التفريع: (3/130انظر المدونة: ( )7(



312 

يد أن ينقدها إىل هناك دراهم دراهم بالبصرة وير  للمعطي مثل أن تكون عليه
إىل غرميه بالبصرة فريبح هو نفقة  )1(فيقرضها ملن يدفعها فيخاف غرر الطريق

فال جيوز ألنه قرض جيـر نفعـاً ومـن أجازهـا عللـه بأنـه لـيس هلـا  الطريق والغرر،
  محل وال مؤنة.

z���z���z���z���z���z���z���z���55xא��*ض�L�v-�5��(�7�Kxא��*ض�L�v-�5��(�7�Kxא��*ض�L�v-�5��(�7�Kxא��*ض�L�v-�5��(�7�Kxא��*ض�L�v-�5��(�7�Kxא��*ض�L�v-�5��(�7�Kxא��*ض�L�v-�5��(�7�Kxא��*ض�L�v-�5��(�7�K������

أقـرض  القضاء يف املوضع الذيإذا مل يشرتط بالقضاء موضعاً لزم املقرتض 
وغــرر،  فيـه؛ ألن غـريه مــن املواضـع تكليــف للمقـرتض ومؤونـة وخســران والتـزام

فــإن  إن كــان القــرض نفعــاً للمقــرتض، وذلــك غــري جــائز )2(وكــذلك للمقــرتض
 لقيــه يف موضــع آخــر فأخــذه بــه مل يلزمــه ذلــك ولكــن خيــرج معــه إىل املوضــع

 يف ذلــك املوضــع، فــإن اتفقــا علــى الــذي اقــرتض منــه فيــه أو يوكــل مــن يقضــيه
القضـــاء يف بلـــد آخـــر، فـــإن كـــان بعـــد حمـــل األجـــل جـــاز ألن ذلـــك رفـــق مـــن 

  .)3(والقابل، وإن كان قبله مل جيز؛ ألنه يف مقابلة التعجيل الباذل
z���z���z���z���z���z���z���z���66x�PAض�-���א*�����/&���Y(�7�Kx�PAض�-���א*�����/&���Y(�7�Kx�PAض�-���א*�����/&���Y(�7�Kx�PAض�-���א*�����/&���Y(�7�Kx�PAض�-���א*�����/&���Y(�7�Kx�PAض�-���א*�����/&���Y(�7�Kx�PAض�-���א*�����/&���Y(�7�Kx�PAض�-���א*�����/&���Y(�7�K������

خالفـــــــاً  )5(األجـــــــل )4(وإذا أقرضـــــــه إىل أجـــــــل مل يكـــــــن لـــــــه مطالبتـــــــه قبـــــــل
ـــه )6(للشـــافعي ـــه و  ، )7("صـــدقة معـــروف كـــل: "�؛ لقول  يف الراجـــع: "�قول

، وألن األجــــل قــــد صــــار حقــــاً للمقــــرتض فأشــــبه )8("قيئــــه يف كــــالراجع هبتــــه
    األجل يف السلم.

                                                           

 في (ق): من يدفعھا. )1(

 في (م): المقترض. )2(

 ).359)، الكافي (ص: 213)، الرسالة (ص: 2/139)، التفريع: (3/130انظر المدونة: ( )3(

 في (م): قبله. )4(

 ).358الكافي (ص: )، 214-213)، الرسالة (ص: 140-2/136انظر: التفريع: ( )5(

 ).1/303)، المھذب: (91-90انظر: مختصر المزني: (ص:  )6(

 سبق تخريج الحديث. )7(

)، ومس�لم ف�ي الھب�ات، ب�اب: 3/134أخرجه البخاري في الھبة، باب: ھبة الرجل mمرأته والمرأة لزوجھ�ا: ( )8(
 ).3/1241دقة والھبة (تحريم الرجوع في الص
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/v�-���-�$0%�5א����7�W��/v�-���-�$0%�5א����7�W��/v�-���-�$0%�5א����7�W��/v�-���-�$0%�5א����7�W��/v�-���-�$0%�5א����7�W��/v�-���-�$0%�5א����7�W��/v�-���-�$0%�5א����7�W��/v�-���-�$0%�5א����7�W����������

وإذا أســلم يف عــرض مثنــاً معلومــاً مث أراد بيعــه مــن املســلم إليــه قبــل قبضــه، 
  .)1(مبثل مثنه أو أقل منه جاز وإن كان بأكثر مل جيزفإن باعه 

 )2(وإمنا قلنا ذلك ألنه ال مة يف أن بيعه مبثل الـثمن أو أقـل منـه ألنـه يـزن
درمهـاً ويأخــذه بعــد مــدة ألن ذلــك الــدرهم ال زيــادة عليــه أو دونــه وكأنــه أقالــه 

هـم بـأكثر أو ندم فباعه بنقصان، وإذا باعه بالزيادة اـم أن يكـون أقرضـه درا
منها إىل أجل وتسـمية القـرض الـذي مسيـاه لغـواً مل يتحصـل وذلـك ذريعـة إىل 

  .)3(الربا
z���z���z���z���z���z���z���z���11x*�344و�4-��4و��������+I���UJ�K(�!+0%�5א����������4و�4-��4و��P�Kx*�34אز�+I���UJ�K(�!+0%�5א����������4و�4-��4و��P�Kx*�34אز�+I���UJ�K(�!+0%�5א����������4و�4-��4و��P�Kx*�34אز�+I���UJ�K(�!+0%�5א����������4و�4-��4و��P�Kx*�34אز�+I���UJ�K(�!+0%�5א����������4و�4-��4و��P�Kx*�34אز�+I���UJ�K(�!+0%�5א����������4و�4-��4و��P�Kx*�34אز�+I���UJ�K(�!+0%�5א����������4و�4-��4و��P�Kx*�34אز�+I���UJ�K(�!+0%�5א����������P�Kאز�

وجيوز أن يبيعها من غري بائعه مبثل مثنـه أو أقـل أو أكثـر يـداً بيـد؛ ألن غـري 
ـــثمن عليـــه لـــئال يكـــون دينـــاً  البـــائع ال مـــة بينـــه وبينـــه، وال جيـــوز أن يـــؤخر ال

  بدين. 
z���z���z���z���z���z���z���z���22xW��E������0+!���94�$C��P4�mE�K2אد�@*א�K(���Lא�]��Nع����K2���KxW��E������0+!���94�$C��P4�mE�K2אد�@*א�K(���Lא�]��Nع����K2���KxW��E������0+!���94�$C��P4�mE�K2אد�@*א�K(���Lא�]��Nع����K2���KxW��E������0+!���94�$C��P4�mE�K2אد�@*א�K(���Lא�]��Nع����K2���KxW��E������0+!���94�$C��P4�mE�K2אد�@*א�K(���Lא�]��Nع����K2���KxW��E������0+!���94�$C��P4�mE�K2אد�@*א�K(���Lא�]��Nع����K2���KxW��E������0+!���94�$C��P4�mE�K2אد�@*א�K(���Lא�]��Nع����K2���KxW��E������0+!���94�$C��P4�mE�K2אد�@*א�K(���Lא�]��Nع����K2���K������

ن يشــرتيها مــن الــذي باعهــا إيــاه فــال إذا بـاع ســلعة بــثمن إىل أجــل مث أراد أ
أبعـــد مـــن أجلهـــا، مث ال  )4(خيلـــو أن يشـــرتيها نقـــداً أو إىل أجلهـــا أو إىل أجـــل

خيلو أن يشرتيها مبثل مثنهـا أو بأقـل أو بـأكثر، فهـذه سـبعة أقسـام: مينـع منهـا 
قسـمان فقـط وجيــوز باقيهـا والــذي حيفـظ منــه أن يـؤول أمــره إىل أن يـزن درمهــاً 

                                                           

 ).340 -212)، الرسالة (ص: 2/136)، التفريع: (136-3/135) انظر المدونة: (1(

 ) في (ق): عون.2(

 ) في (م): الزيادة.3(

 ) أجل: سقطت من (م).4(
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مـدة أكثــر منـه، فهـذا القـدر هــو املمنـوع وهـو أن يبيعهـا مبائــة إىل ويأخـذ بعـد 
أو إىل شـهرين مبائـة وعشـرين،  )1(شهر فيبتاعها نقـداً إىل دون الشـهر بثمـانني

ففي هذين املوضعني مينع؛ ألنـه إذا ابتاعهـا نقـداً بثمـانني حصـل منـه أنـه وزن 
ذاك إذا ابتاعهـا إىل مثانني وأخذ بعد مدة مائـة وتسـمية الـثمن والبيـع لغـواً، وكـ

منه أن يأخذ من املشرتي مبائة ويعطيه بعد مـدة  شهرين مبائة وعشرين حصل
، خالفـاً للشـافعي يف قولـه )2(الربا فيجب منعـه مائة وعشرين وذلك ذريعة إىل

التــذرع إىل الربــا والعينــة، وهــي أن يقــول  ، وذلــك لــو جــاز ألبــيح)3(إنــه جــائز
بعشــرة دنــانري وأنــا أرحبــك دينــاراً، فيفعــل  ةالرجــل للرجــل: ابتــع يل هــذه الســلع

عشر من غري حاجة البائع إىل السـلعة،  ذلك فيحصل منه قرض عشرة بأحد
منهــا، وإذا وجــدنا فعــالً مــن األفعــال  وإمنــا تــذرع ــا إىل قــرض الــذهب بــأكثر

يقع على وجه واحد ال خيتلف إال بالنية من فاعله وظاهره واحد ومل يكن لنـا 
أغراضــهم وجــب حســم البــاب  ز مقاصــد النــاس وال إىل تفصــلطريــق إىل متييــ

وألن الصـــحابة ســـلكوا  وقطــع التطـــرق إليـــه، فهـــذا وجـــه بنائهـــا علـــى الذريعـــة،
ســئل عــن رجــل  هــذه الطريقــة يف منــع البيــع يف هــذه املســألة: ألن ابــن عبــاس

متفاضـــــلة  بــــاع ســــلعة مبائــــة مث اشــــرتاها خبمســــني، فقــــال: الــــدراهم بالــــدراهم
 ، وهــذا نــص قولنــا، ونكتــة املســألة حــديث زيــد بــن)4(ت بينهــاوالســلعة دخلــ

: أن أم ولــده باعتــه جاريــة بثمامنائــة درهــم إىل العطــاء مث اشــرتا بعــد )5(أرقــم
 )6(بــئس مــا اشــرتيت -رضــي اهللا عنهــا–بســت مائــة فقالــت هلــا عائشــة  ذلــك

اشرتيت وبئس ما اشرتيت أبلغي زيد بن أرقم أنـه أبطـل جهـاده مـع  وبئس ما
                                                           

 ) في (ق): بمائتين.1(

  . )324ص: (، الكافى: )217ص: ()، الرسالة: 2/163)، التفريع: (193-3/135انظر: المدونة: ( )2(

 .)85ص: ()، مختصر المزني 80-3/78انظر: اuم: ( )3(

 ). 8/187)، عبد الرزاق: (9/106) المحلى: (4(

: ب�ن زي�د ب�ن ق�يس اuنص�اري الخزرج�ي، ص�حابي مش�ھور، أول مش�اھده الخن�دق، وأن�زل هللا زيد بن أرق�م) 5(
 ).222تصديقه في سورة المنافقين، مات سنة ثمان وستين (تقريب التھذيب، ص: 

 في (ق): ما شريت. )6(
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رضــــي اهللا –إن مل يتــــب فقالــــت: فمــــا أصــــنع؟ قالــــت عائشــــة  �ول اهللا رســــ
��_���`���������������m�m�m�me��d��c��b��aقــال اهللا تعــاىل:  -عنهــا �̂�]e��d��c��b��a��`���_�� �̂�]e��d��c��b��a��`���_�� �̂�]e��d��c��b��a��`���_�� �̂�]llll )1( ،

أحـــد  )3(ومل خيتلـــف عليهـــا )2(واشـــتهرت هـــذه القصـــة واإلنكـــار مـــن الصـــحابة
األقســـــام ســـــوى هـــــذين  )4(فيـــــه، وإذا ثبـــــت منـــــع ذلـــــك فقـــــد ذكرنـــــا أن هـــــذه

فيــه ســواء كــان  القســمني ال متنــع فيهــا، أمــا شــراؤه إياهــا مبثــل الــثمن وال مــة
درمهــاً  نقــداً أو إىل أجــل أو إىل مــا بعــده ألنــه وزن درمهــاً وأخــذ مثلــه أو أخــذ

 كــذلك شــراؤها إىل األجــل مبثــل الــثمن أو بأقــل أو بــأكثر ألنــه الورد مثلــه، و 
 درمهـاً ويلقـى بعـد مـرة أكثـر منـه فيـتهم والنقـد ال مـةمة فيه (وألنـه مل يـزن 

، وإمنا التهمة يف التأخري أن يكون ينتفع بالقليل الذي مل يأخذه طول )5(فيه)
املدة مث يزن بعـد املـدة أكثـر منـه، فأمـا يف احلـال فـال مـة فيـه، وشـراؤها نقـداً 

ألنــه يــزن  الــثمن أو إىل أجــل بعــد األجــل بأقــل منــه ال مــة فيــه، بــأكثر مــن
مــدة أقــل منــه أو يأخــذ درمهــاً ويــرد بعــد مــدة أقــل منــه واهللا  درمهــاً ويأخــذ بعــد

  .)6(أعلم
z���z���z���z���z���z���z���z���33x!6�+�7א��Kx!6�+�7א��Kx!6�+�7א��Kx!6�+�7א��Kx!6�+�7א��Kx!6�+�7א��Kx!6�+�7א��Kx!6�+�7א��K������

 ؛ ألا ذريعة إىل الربـا وقـرض دراهـم بـأكثر منهـا وصـفتها:)7(والعينة ممنوعة
أن يســأل الرجــل أن يبتــاع لــه ســلعة ليســت عنــده فيقــول لــه: اشــرتها يل مــن 

دنــانري نقــداً وهــي يل بــاثين عشــر إىل شــهر كــذا فهــذا ذريعــة إىل بعشــرة  مالــك
  .ما ذكرناه الربا على

  
                                                           

 ).275ية: سورة البقرة، (ا.) 1(

 ).8/184)، وعبد الرزاق: (5/230أخرجه البيھقي: ( )2(

 في (م): ولم يخالف عليه أحد. )3(

 في (م): سائر. )4(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )5(

 وهللا أعلم: سقطت من (م). )6(

  ). 325)، الكافى: (ص: 213-212)، الرسالة: (ص: 2/163يع: ()، التفر3/193انظر: المدونة: ( )7(
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�7���5א��9�2�W���7���5א��9�2�W���7���5א��9�2�W���7���5א��9�2�W���7���5א��9�2�W���7���5א��9�2�W���7���5א��9�2�W���7���5א��9�2�W����

بيـــع الثمـــار يقـــع علـــى وجهـــني: أحـــدمها قبـــل بـــدء الصـــالح فيهـــا، واآلخـــر 
 )1(بعده، فأما قبله فال خيلو أن يقع على أحد ثالثة أوجه: إما أن يقع بشرط

القطــع أو بشــرط التبقيــة أو مطلقــاً، فأمــا بيعهــا بشــرط القطــع فجــائز مــن غــري 
الغـــرر فيهـــا، وألنـــه بـــاع شـــيئاً قبـــل قـــبض املشـــرتي عقيـــب  النتفـــاء )2(خـــالف

  العقد من غري مراعاة ألمر خيافه مع التبقية.
�z����z����z����z����z����z����z����z���11x!���&ط�א�*F��7���5א���9�2Kx!���&ط�א�*F��7���5א���9�2Kx!���&ط�א�*F��7���5א���9�2Kx!���&ط�א�*F��7���5א���9�2Kx!���&ط�א�*F��7���5א���9�2Kx!���&ط�א�*F��7���5א���9�2Kx!���&ط�א�*F��7���5א���9�2Kx!���&ط�א�*F��7���5א���9�2K����������

، واألصـــل فيـــه  يـــه )3(خـــالفوأمـــا بيعهـــا بشـــرط التبقيـــة فباطـــل مـــن غـــري 
أنــه  ، وروي)4(بيــع الثمــرة قبــل أن يبــدو صــالحها ــى البــائع واملشــرتى عــن�
عـــــن بيـــــع الثمـــــار حـــــىت تزهـــــى، قيـــــل ومـــــا تزهـــــى: حـــــىت حتمـــــر أو  : "ـــــى�

"أرأيــــــت إن منـــــع اهللا الثمـــــرة فــــــبم يأخـــــذ أحـــــدكم مــــــال  ، وقـــــال:)5(تصـــــفر"
ـــا، واآلفــات والعاهـــات ال  واالنتفـــاع يقــل ، وألن الغــرر يكثـــر فيهــا)6(أخيــه"

: "أرأيـــت إن منـــع اهللا الثمـــرة �قولـــه تـــؤمن عليهـــا مـــن تبقيتهـــا، وهـــذه فائـــدة
اآلفـات عليهـا  )9(طيبها أمنت ، فإذا تتابع)8(يأخذ أحدكم مال أخيه" )7(فبم

  يف الغالب وقل الغرر فيها، فجاز بيعها.
                                                           

   ) في (م): على شرط.1(

 ).5/174)، نيل اuوطار: (313-4/267)، فتح الباري: (94-3/92)، المغني: (7/253انظر: بداية المجتھد: ( )2(

 )، ني���ل اuوط���ار:313-4/267)، ف���تح الب���اري: (94-3/92)، المغن���ي: (7/253انظ���ر: بداي���ة المجتھ���د: ( )3(
)5/174.(  

)، ومسلم في البيوع، باب: النھ�ي 3/43باب: بيع النخل قبل أن يبدو صQحھا: () أخرجه البخاري في البيوع، 4(
   ).3/1165عن بيع الثمار قبل بدء صQحھا: (

)، ومس�لم ف�ي البي�وع، ب�اب: 3/34أخرجه البخاري في البيوع، باب: إذا باع الثمار قب�ل أن يب�دو ص�Qحھا: ( )5(
   ).3/1165النھي عن بيع الثمار قبل بدو صQحھا: (

   ھو جزء من الحديث السابق. )6(

     في (م): فبماذا. )7(

    سبق تخريج الحديث قريباً. )8(
 في (ق): أومنت. )9(
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�z����z����z����z����z����z����z����z���22x�ً�0Y(�b*2�5א�����7Kx�ً�0Y(�b*2�5א�����7Kx�ً�0Y(�b*2�5א�����7Kx�ً�0Y(�b*2�5א�����7Kx�ً�0Y(�b*2�5א�����7Kx�ً�0Y(�b*2�5א�����7Kx�ً�0Y(�b*2�5א�����7Kx�ً�0Y(�b*2�5א�����7K����������

 : عـن بيـع�لنهيـه ؛ ")2(خالفاً أليب حنيفـة )1(جائز وأما بيعها مطلقاً فغري
: "ـــى عــن بيــع العنـــب �أنــه  وروي فعــم، )3(الثمــر، حــىت يبــدو صـــالحها"

، والنهـــي يـــدل علـــى فســـاد املنهـــي عنـــه، )4(َيْســـود واحلـــب حـــىت َيشـــتد" حـــىت
بغاية يفيد خمالفة ما قبل الغاية ملا بعدها، وألنه عقـد علـى مثـرة  وتعليق احلكم

، مــن غــري شـرط القطــع فلــم يصــح أصــله إذا كــان )5(الصــالح مقـدرة قبــل بــدو
  يشرتط التبقية.

�z����z����z����z����z����z����z����z���33x��O|;و�
��
+����5א���9�2�Kx��O|;و�
��
+����5א���9�2�Kx��O|;و�
��
+����5א���9�2�Kx��O|;و�
��
+����5א���9�2�Kx��O|;و�
��
+����5א���9�2�Kx��O|;و�
��
+����5א���9�2�Kx��O|;و�
��
+����5א���9�2�Kx��O|;و�
��
+����5א���9�2�K����������

 فأما بيعها بعد بدو الصالح فإنه أيضاً ال بـد وأن يقطـع علـى أحـد الثالثـة
: فــإن بيعــت بشــرط القطــع فجــائز مــن غــري خــالف؛ ألنــه إذا جــاز (*)األوجــه

أيضــاً  )6(بــدو الصــالح فبعــده أوىل، وإن بيعــت بشــرط التبقيــة جــاز ذلــك قبــل
 )8(��m�m�m�m[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W �l�l�l�l؛ لقولـــه َعـــز وَجـــل:)7( حنيفـــة خالفـــاً أليب

فـأطلق، وألن اإلطـالق  أن يبـدو صـالحها )9(: عـن بيـع الثمـرة قبـل�لنهيه و 
    جائز باتفاق وهو مقتضى للتبقية فاشرتاطها تأكيد ملقتضى اإلطالق.

�z����z����z����z����z����z����z����z���44xق|kVא�Q0����O|;و�
��
+��b*2�5א�����7�Kxق|kVא�Q0����O|;و�
��
+��b*2�5א�����7�Kxق|kVא�Q0����O|;و�
��
+��b*2�5א�����7�Kxق|kVא�Q0����O|;و�
��
+��b*2�5א�����7�Kxق|kVא�Q0����O|;و�
��
+��b*2�5א�����7�Kxق|kVא�Q0����O|;و�
��
+��b*2�5א�����7�Kxق|kVא�Q0����O|;و�
��
+��b*2�5א�����7�Kxق|kVא�Q0����O|;و�
��
+��b*2�5א�����7�K����������

 فإن بيعت على اإلطالق فجاز أيضـا مـن غـري خـالف، واإلطـالق يقتضـي
التبقيـــة ولـــذلك منعنـــاه قبـــل بـــدو صـــالحها خالفـــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه: إنـــه 

                                                           

-332)، الك���افى: (ص: 214)، الرس���الة: (ص:143-2/141)، التفري���ع: (619-2/618) انظ���ر: الموط���أ: (1(
333.( 

   ).11-2/10الميداني: (مع شرح  -)، مختصر القدوري 79-78انظر: مختصر الطحاوي (ص: )2(

   سبق تخريج الحديث قريباً. )3(

   ).3/1166أخرجه مسلم في البيوع، باب: النھي عن بيع الثمار قبل بدو صQحھا: ( )4(

   في (م): صQحھا. )5(

 كذا باuصل ولعل الصواب (أوجه). (*)

   في (م): فجائز. )6(

   ).11-2/10مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري 79-78انظر: مختصر الطحاوي (ص: )7(

 .)275(سورة البقرة، ا.ية: ) 8(

    حتى.في (م):  )9(
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"أرأيت إن منـع اهللا الثمـرة فـبم يأخـذ أحـدكم مـال : �قوله القطع، ل يقتضي
 )2(الثمرة ذهاا جبائحة أو آفة من السماء، وذلك إمنا خياف ومنع ،)1(أخيه"

ويســـــتدام تبقيتهـــــا ويـــــؤمن فيمـــــا يشـــــرتط فيـــــه القطـــــع، وألن  علـــــى مثـــــرة تبقـــــى
حممول على العرف فيكون كاملشرتط بدليل وجود ذلـك )3(العقود اإلطالق يف

والعـرف يف والسري واحلمولـة وغريهـا ويف نقـل مـا ينقـل مـن املبيعـات،  يف النقد
بيعـــت تبقيتهـــا إىل وقـــت اجلـــداد واإلدراك فوجـــب محـــل اإلطـــالق  الثمـــار إذا

  على ذلك.
z���z���z���z���z���z���z���z���55x9�2א��|�7�8א���L
�
�Lא��|�7�8א���7�Kx9�2و;���
�Lא��|�7�8א���7�Kx9�2و;���
�Lא��|�7�8א���7�Kx9�2و;���
�Lא��|�7�8א���7�Kx9�2و;���
�Lא��|�7�8א���7�Kx9�2و;���
�Lא��|�7�8א���7�Kx9�2و;���
�Lא��|�7�8א���7�Kx9�2و;��������������7�Kو;��

بدو الصالح يف الثمـار خيتلـف حبسـب اخـتالف الغـراس، ففـي النخـل بـأن 
احلـالوة حيمر أو يصفر البسر ويف العنب أن يسود إن كان مما يسود أو تـدور 

فيـه إن كـان أبيضـاً، والتـني والبطـيخ وغريمهـا إدراكـه وبلـوغ أكلـه، والبقـول متـام 
نباا وأن ينتفع ا إذا قطعت يف العادة، وقد وردت السنة بأن بدو الصالح 

ويف العنــــــب حــــــىت  )4(يف الثمــــــار الزهــــــو هــــــو يف النخــــــل أن يصــــــفر أو حيمــــــر
   . )6(حىت تطعم": ى عن بيع الثمرة �"أنه ، وروي )5(يسود

z���z���z���z���z���z���z���z���66xن�&%��K(�!0�6א��|�7�8א���
��%&�نE�Kxذא��K(�!0�6א��|�7�8א���
��%&�نE�Kxذא��K(�!0�6א��|�7�8א���
��%&�نE�Kxذא��K(�!0�6א��|�7�8א���
��%&�نE�Kxذא��K(�!0�6א��|�7�8א���
��%&�نE�Kxذא��K(�!0�6א��|�7�8א���
��%&�نE�Kxذא��K(�!0�6א��|�7�8א���
��%&�نE�Kxذא��K(�!0�6א��|�7�8א���
�����������E�Kذא�
إذا بــدا الصــالح يف خنلــة مــن بســتان جــاز بيــع مجيــع خنــل ذلــك البســتان، 
وكــذلك إذا بــدا يف نــوع مــن الثمــار كـــان ذلــك كبــدوه يف مجيــع ذلــك النـــوع، 

                                                           

 سبق تخريج الحديث قريباً. )1(

 في (ق): يخلف. )2(

 في (ق): في المعھود. )3(

 ) أو يحمر: سقطت من (م).4(

وع�ن بي�ع الح�ب  العن�ب حت�ى يس�ود: نھى عن بي�ع �"إنه ) 1006) كما جاء في الحديث الذي سبق تخريجه (5(
 حتى يشتد".

)، بلف�ظ: "حت�ى تش�قح"، 3/667أخرجه أبو داود ف�ي البي�وع، ب�اب: ف�ي بي�ع الثم�ار قب�ل أن يب�دو ص�Qحھا: ( )6(
)، وھو في الصحيحين بلف�ظ: "حت�ى تطي�ب" ف�ي البخ�اري ف�ي البي�وع، 5/309)، والبيھقي: (3/360وأحمد: (

ف��ي البي��وع، ب��اب: المنھ��ى ع��ن بي��ع الثم��ر قب��ل ب��دو )، ومس��لم 3/99ب��اب: بي��ع الثم��ر عل��ى رؤوس النخ��ل: (
 ).3/1167صQحھا: (
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فيـه بلـوغ الزمـان الـذي  )1(وهذا إذا كان طيباً متتابعاً ومل يكن مبكـراً، واملراعـى
ــــأن يعــــم  ــــو مل ُجيَــــوز ذلــــك إال ب ــــه العاهــــة علــــى الثمــــرة غالبــــاً، ألن ل تــــؤمن في

ومشــقة شــديدة، وال يكــاد يلحــق  )2(فيــه ضــرراً عظيمــاً  الصــالح احلــائط أحلــق
ألنــه ال حيصــل  )3(اآلخــر إال بفســاد األول، فأمــا الطيــب املبكــر فــال اعتبــار بــه

قـــال:  �زمـــان الـــذي يـــؤمن ذلـــك فيـــه، وألنـــه معـــه األمـــن مـــن اآلفـــة لســـبقه ال
  أراد الصالح املأمون املعتاد. )4("حىت يبدو صالحها"

z���z���z���z���z���z���z���z���77x/O|;و�/��Y������������P�Kאز����5)����و�9א,*א�8��Y�/�و;|�P�Kx/Oאز����5)����و�9א,*א�8��Y�/�و;|�P�Kx/Oאز����5)����و�9א,*א�8��Y�/�و;|�P�Kx/Oאز����5)����و�9א,*א�8��Y�/�و;|�P�Kx/Oאز����5)����و�9א,*א�8��Y�/�و;|�P�Kx/Oאز����5)����و�9א,*א�8��Y�/�و;|�P�Kx/Oאز����5)����و�9א,*א�8��Y�/�و;|�P�Kx/Oאز����5)����و�9א,*א�8
؛ ألنــه )6(خالفــاً للشــافعي )5(جيــوز أن يبــاع مــا جيــاور املــراح بطيبــه وصــالحه

بطيبـــه؛ ألنـــه ال  إذا جـــاز بيـــع مـــا يف املـــراح بطيـــب بعضـــه جـــاز بيـــع مـــا حولـــه
فضـل يف ذلـك إال قيــام اجلـدران بــدليل ألـا لــو قلعـت الرتفــع املنـع وذلــك ال 

  يؤثر، وألن الزمان الذي تؤمن فيه اآلفة غالباً حاصل.

z���z���z���z���z���z���z���z���88xWUJ�R�Y���7
م��Pאز����K(��6;�5א���9�2�KxWUJ�R�Y���7
م��Pאز����K(��6;�5א���9�2�KxWUJ�R�Y���7
م��Pאز����K(��6;�5א���9�2�KxWUJ�R�Y���7
م��Pאز����K(��6;�5א���9�2�KxWUJ�R�Y���7
م��Pאز����K(��6;�5א���9�2�KxWUJ�R�Y���7
م��Pאز����K(��6;�5א���9�2�KxWUJ�R�Y���7
م��Pאز����K(��6;�5א���9�2�KxWUJ�R�Y���7
م��Pאز����K(��6;�5א���9�2�K����������

، ألـــا )7(ال جيـــوز بيـــع صـــنف مـــن الثمـــار بطيـــب غـــريه كالرطـــب والعنـــب
شــديداً، فلــم يكــن طيــب بعضــها داالً  )8(يف اإلدراك والتالحــق تفاوتــامتفاوتــة 

  غريه وختلصه من اآلفة. )9(على تالحق
  

  

                                                           

 .) في (م): المراعاة1(

 ) في (ق) و(م): ضرورة عظيمة.2(

 ).33،) الكافى: (ص: 214)، الرسالة: (ص:2/143)، التفريع: (2/619انظر في ھذا: الموطأ: ( )3(

 سبق تخريج الحديث. )4(

 ).332)، الكافى: (ص: 214لة: (ص:)، الرسا2/143نظر: التفريع: (ا )5(

 ).8)، مختصر المزني (ص: 50-3/48انظر: اuم: ( )6(

 ).333)، الكافى: (ص: 2/143انظر: التفريع: ( )7(

 في (ق): تھاوناً. )8(

 في (م): تخلص. )9(
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z���z���z���z���z���z���z���z���99x}��Y,وא��C��,�5א���7�Kx}��Y,وא��C��,�5א���7�Kx}��Y,وא��C��,�5א���7�Kx}��Y,وא��C��,�5א���7�Kx}��Y,وא��C��,�5א���7�Kx}��Y,وא��C��,�5א���7�Kx}��Y,وא��C��,�5א���7�Kx}��Y,وא��C��,�5א���7�K����������
 إذا بــدا صــالح أوهلــا وإن مل يظهــر مــا بعــده، )1(جيــوز بيــع املقــاثي واملطــابخ

 ،)2(وما أشبه ذلك وكذلك األصول املغيبة يف األرض كاجلزر والفجل والبصل
��m�m�m�m��Z��Y��X��W��Z��Y��X��W��Z��Y��X��W��Z��Y��X��W؛ لقولــــه َعــــز وَجــــل:)3(خالفــــاً أليب حنيفــــة والشــــافعي

[[[[llll�)4(  وألن الغرر إذا دعت احلاجة إليه وكان قليًال جـاز البيـع ومل جيـز يف
  إىل أحد أمرين:  )5(جلملة املقثات واملطبخة حىت يظهر مسألتنا البيع

وهـو إمنـا يؤخـذ أوالً فـأول، وذلـك يـؤدي ، )7(املوجـود بـاملبيع )6(إما أن تفرد
األول  )8(اخـتالط مـا ظهـر مبـا مل يظهــر، ألن خروجـه متتـابع فلـيس يؤخــذ إىل

خــرج بدلــه ويشــق التميــز بــني الثمــرين أو أن ال يبــاع إال بعــد ظهــور  إال وقــد
ذلــك إضــاعته وإفســاده، فــدعت احلاجــة إليــه مــع قلــة الغــرر فيــه،  مجيعــه، ويف

من الثمار تبعاً ملا قد بـدا  )9(جواز بيع ما مل يبد صالحه وألنا قد اتفقنا على
  بيع ما مل خيلق تابعاً ملا قد خلق. صالحه، وكذلك جيوز

z���z���z���z���z���z���z���z���1010xن�&Sوא��Rوא,�ز�وא��*��وא����c�5א��9د�وא�������7�Kxن�&Sوא��Rوא,�ز�وא��*��وא����c�5א��9د�وא�������7�Kxن�&Sوא��Rوא,�ز�وא��*��وא����c�5א��9د�وא�������7�Kxن�&Sوא��Rوא,�ز�وא��*��وא����c�5א��9د�وא�������7�Kxن�&Sوא��Rوא,�ز�وא��*��وא����c�5א��9د�وא�������7�Kxن�&Sوא��Rوא,�ز�وא��*��وא����c�5א��9د�وא�������7�Kxن�&Sوא��Rوא,�ز�وא��*��وא����c�5א��9د�وא�������7�Kxن�&Sوא��Rوא,�ز�وא��*��وא����c�5א��9د�وא�������7�K������ �
والــورد واليــامسني جــائز بيعــه إذا حــان قطافــه واالنتفــاع بــه، ويكــون مــا بعــد 

آخـر إبانـه كمـا ذكرنـا يف املقـاثي واملطـابخ، وأمـا املـوز فــال  للمشـرتي إىل ذلـك
من ضرب أجـل ألنـه يبقـى سـنني عـّدة فيحتـاج إىل ضـرب أجـل لـيعلم  بد فيه

والقصــب ال جيــوز بيعــه حــىت يفــين، ألن  )10(منــه وكــذلك القــرظ مقــدار املبيــع
                                                           

)1 ( mيمك��ن أكل��ه إ m المق��اثي: يش��مل البط��يخ والخي��ار والقث��اء والق��رع والباذنج��ان ونح��وه والمط��ابخ، وھ��و م��ا
 بالطبخ. 

 ).333: (ص: )، الكافى2/143انظر: التفريع: ( )2(

 ).80)، مختصر المزني (ص: 78انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )3(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 4(

 اuرض. ) أي: يظھر نباته على5(

 ) في (م): يعود.6(

 بالبيع: سقطت من (ق). )7(

 في (م): يوجد. )8(

 في (ق): صQحھا. )9(

 ).499المصباح المنير ص:  انظر() القرظ: ھو حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاء 10(
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 وجيوز بيعه عده جزات، وجيوز أن يشرتى الكتـان ويسـتثىن مدة بقائه جمهولة،
يســتثىن برســيمه إذا كــان ذلــك قبــل جفــاف احلــب واســتغنائه  حبتــه وال القــرظ

الثمرة قبل بدو صالحها بشرط التبقيـة، وجيـوز ذلـك  عن املاء، ألن ذلك بيع
  .)2(، وألنه موجود مشاهدة)1(املاء ويبس إذا كان قد قد استغىن عن

z���z���z���z���z���z���z���z���1111x��0�6N�7�!Y6.�5א���7�Kx��0�6N�7�!Y6.�5א���7�Kx��0�6N�7�!Y6.�5א���7�Kx��0�6N�7�!Y6.�5א���7�Kx��0�6N�7�!Y6.�5א���7�Kx��0�6N�7�!Y6.�5א���7�Kx��0�6N�7�!Y6.�5א���7�Kx��0�6N�7�!Y6.�5א���7�K����������

 عـن الســنبل غـري جــائز باإلمجـاع، وأمــا بيــع )3(مفــردةبيـع احلنطــة يف سـنبلها 
أنه  ملا روى )6(خالفاً للشافعي )5(إذا يبس واستغىن عن املاء فجائز )4(السنبل
 ، (وروى:"عـــــن بيـــــع الـــــزرع حـــــىت))7ـــــى عـــــن بيـــــع الســـــنبل حـــــىت يبـــــيض �

، وألنــه مــأكول دونــه حائــل مــن أصــل اخللقــة هــي كالبــاقالء يف )9())8(تبــيض"
  السفلى. قشرته
z���z���z���z���z���z���z���z���1212�L|-���5א:�ز�وא:�0ز�وא��0ز�وא����7�K�L|-���5א:�ز�وא:�0ز�وא��0ز�وא����7�K�L|-���5א:�ز�وא:�0ز�وא��0ز�وא����7�K�L|-���5א:�ز�وא:�0ز�وא��0ز�وא����7�K�L|-���5א:�ز�وא:�0ز�وא��0ز�وא����7�K�L|-���5א:�ز�وא:�0ز�وא��0ز�وא����7�K�L|-���5א:�ز�وא:�0ز�وא��0ز�وא����7�K�L|-���5א:�ز�وא:�0ز�وא��0ز�وא����7�K��������xW*F-�7xW*F-�7xW*F-�7xW*F-�7xW*F-�7xW*F-�7xW*F-�7xW*F-�7����������

 ، قـال أبـو)10(جيوز بيع اجلـوز واجللـوز واللـوز والبـاقالء يف قشـره األعلـى وبـه
�����m�m�m�m��Y��X��W��Y��X��W��Y��X��W��Y��X��Wلقولـــه تعـــاىل:، ودليلنـــا )11(حنيفـــة وقـــال الشـــافعي: ال جيـــوز

[��Z[��Z[��Z[��Zllll�)12( ،   وألنــــه مــــأكول يف أكمــــام مــــن أصــــل اخللقــــة فجــــاز بيعــــه
كالرمـــان واملـــوز، وألن الضـــرورة تـــؤدي إىل ذلـــك ألن بالنـــاس حاجـــة إىل بيعـــه 

                                                           

 في (م): يتبين. )1(

 ). 333)، الكافى: (ص: 145-2/144في جملة ھذه اuحكام انظر: التفريع: ( )2(

 في (ق): المنفردة. )3(

 وأما بيع السنبل: سقطت من (ق). )4(

 ).333)، الكافى: (ص: 145-2/144انظر: التفريع: ( )5(

 ).92)، اzقناع (ص: 80)، مختصر المزني (ص: 41-3/40انظر: اuم: ( )6(

-3/1165البي��وع، ب��اب: النھ��ي ع��ن بي��ع الثم��ار قب��ل ب��دو ص��Qحھا بغي��ر ش��رط القط��ع: ( أخرج��ه مس��لم ف��ي )7(
1166.( 

 ) لم أعثر على تخريج لھذا الخبر.8(

 ما بين قوسين سقط من (م). )9(

 في (ق): وتبدأ. )10(

 ).80)، مختصر المزني (ص:78انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )11(

 .)275(.ية: سورة البقرة، ا) 12(
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رطباً ألنه لـيس كـل أحـد ميكنـه أن جيفـف مثرتـه ويف نـزع قشـرته إفسـاد لـه فلـم 
  يبق إال جواز البيع.

z���z���z���z���z���z���z���z���1313xb*�l(�UJو�b*�l(���*ª�5(ل��;A�5א���Kxb*�l(�UJو�b*�l(���*ª�5(ل��;A�5א���Kxb*�l(�UJو�b*�l(���*ª�5(ل��;A�5א���Kxb*�l(�UJو�b*�l(���*ª�5(ل��;A�5א���Kxb*�l(�UJو�b*�l(���*ª�5(ل��;A�5א���Kxb*�l(�UJو�b*�l(���*ª�5(ل��;A�5א���Kxb*�l(�UJو�b*�l(���*ª�5(ل��;A�5א���Kxb*�l(�UJو�b*�l(���*ª�5(ل��;A�5א���K����������

فهـــو للبـــائع إال أن  )1(ابتـــاع أصـــل خنـــل وفيهـــا مثـــر، فـــإن كـــان قـــد أبـــروإذا 
يشـــرتطه املبتـــاع، وإن كـــان مل يـــؤبر فهـــو للمبتـــاع مـــن غـــري شـــرط وإن اســـتثناه 

وقال أبو حنيفة: والثمرة يف احلالني  )3(وقال الشافعي: جيوز، ،)2(البائع مل جيز
: "ومـن �دليلنا قولـه للبائع قبل اإلبار وبعده وال يكون للمبتاع إال بشرط، و 

فشــرط يف كونــه  )4(ابتــاع خنــالً قــد أبــرت فثمرــا للبــائع إال أن يشــرتطه املبتــاع"
للبــائع أن يــؤبر، فــدل علــى أــا قبــل التــأبري ليســت لــه، وألنــه كــامن يف أصــله 

يف البيــع (مبقتضــى العقــد كاحلمــل يف الــبطن واللــنب  )5(اخللقــة فوجــب أن يتبعــه
، وإمنا قلنا: إّن البائع إن استثناها مل جيز ألا قبـل األبـار كامنـة )6(يف الضرع)

غــري ظــاهرة، فهــي كــاجلنني يف بطــن أمــه واســتثناء اجلنيــين إذا بيعــت األم غــري 
  جائز. 
z���z���z���z���z���z���z���z���1414x*�l��f���v+��+��א9Aض�و�*��*E�Kxذא�4l��f���v+��+��א9Aض�و�*��*E�Kxذא�4l��f���v+��+��א9Aض�و�*��*E�Kxذא�4l��f���v+��+��א9Aض�و�*��*E�Kxذא�4l��f���v+��+��א9Aض�و�*��*E�Kxذא�4l��f���v+��+��א9Aض�و�*��*E�Kxذא�4l��f���v+��+��א9Aض�و�*��*E�Kxذא�4l��f���v+��+��א9Aض�و�*�����������E�Kذא�4

ا مل إذا أبر بعضها ومل يؤبر البعض، فإن كانا متساويني كان ما أبر البائع م
  : )7(يؤبر للمشرتي، وإن كان أحدمها أكثر من اآلخر ففيهما روايتان

إحــدامها: أن األقــل تبــع لألكثــر، واألخــرى: أن مــا أبــر للبــائع ومــا مل يــؤبر 
  للمشرتي.

                                                           

 ).217: ھو التلقيح أبرت النخل يعني لقحت (غرر المقالة ص: التأبير) 1(

 ).335)، الكافى: (ص: 214)، الرسالة: (ص:2/146انظر: التفريع: ( )2(

 ).92)، اzقناع (ص: 80)، مختصر المزني (ص: 3/41انظر: اuم: ( )3(

، ومسلم ف�ي البي�وع، ب�اب: م�ن ب�اع )3/35أخرجه البخاري في البيوع، باب: قبض من باع نخQً قد أبرت: ( )4(
 ).3/173نخQً عليھا تمر: (

 ) في (م): يبيعه.5(

 ) ما بين قوسين سقط من (م).6(

 ).335)، الكافى: (ص: 217)، الرسالة: (ص: 2/146نظر: التفريع: ( )7(
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فوجــــه األوىل: أن األصــــول موضــــوعة علــــى الغالــــب علــــى أن القليــــل تــــابع 
مــوم اخلــرب واعتبــاراً ، ووجــه الثانيــة ع)1(للكثــري فوجــب محــل هــذا املوضــع عليهــا

  بالعراجني.
اآلخـــر ألنـــه لـــيس  )2(وإمنـــا قلنـــا: إمـــا إذا كـــان متســـاويني مل يتبـــع أحـــدمها

  ألحدمها مزية على اآلخر بكثرة فيتبعه.
z���z���z���z���z���z���z���z���1515x��6א��UJ�9��@A�7א�U�������������K|)!�א�&���7�Uא�UJ�9��@Aא���Kx��6|)!�א�&���7�Uא�UJ�9��@Aא���Kx��6|)!�א�&���7�Uא�UJ�9��@Aא���Kx��6|)!�א�&���7�Uא�UJ�9��@Aא���Kx��6|)!�א�&���7�Uא�UJ�9��@Aא���Kx��6|)!�א�&���7�Uא�UJ�9��@Aא���Kx��6|)!�א�&���7�Uא�UJ�9��@Aא���Kx��6|)!�א�&�

مــا عــدا النخــل مــن ســائر األشــجار فعالمــة التــأبري فيهــا أن تــورد الشــجر مث 
، فيكـون )3(الورد مثراً، فيثبت البعض ويسـقط الـبعض ممـا مل ينعقـد فيهـاينعقد 

  ذلك كاإلبار يف النخل.
z���z���z���z���z���z���z���z���1616x/O|;�
���fو�U�;ز9ع����
�;|E�Kx/Oذא�א@?���94ً��و�����fو�U�;ز9ع����
�;|E�Kx/Oذא�א@?���94ً��و�����fو�U�;ز9ع����
�;|E�Kx/Oذא�א@?���94ً��و�����fو�U�;ز9ع����
�;|E�Kx/Oذא�א@?���94ً��و�����fو�U�;ز9ع����
�;|E�Kx/Oذא�א@?���94ً��و�����fو�U�;ز9ع����
�;|E�Kx/Oذא�א@?���94ً��و�����fو�U�;ز9ع����
�;|E�Kx/Oذא�א@?���94ً��و�����fو�U�;ز9ع��������������E�Kذא�א@?���94ً��و��

إذا اشــرتى أرضــاً وفيهــا زرع صــغري مل يظهــر ومل يبــد صــالحه ومل يــذكره يف 
واألخـــرى أنـــه للمبتـــاع، فـــإذا قيـــل: ففيهـــا روايتـــان: إحـــدامها أنـــه للبـــائع عقـــده 
فاعتباراً بالثمرة، وإذا قيل: إنه للبائع فألنه عني وضعت يف األرض  )4(للمبتاع

  يف األرض. )5(على غري التأبيد بل على النقل واالسرتجاع كاملال املدفون
��������z���z���z���z���z���z���z���z���1717x�ًא�dP�*�Fوس�א����6وא��9�Q0��9�2�5א�����Kx�ًא�dP�*�Fوس�א����6وא��9�Q0��9�2�5א�����Kx�ًא�dP�*�Fوس�א����6وא��9�Q0��9�2�5א�����Kx�ًא�dP�*�Fوس�א����6وא��9�Q0��9�2�5א�����Kx�ًא�dP�*�Fوس�א����6وא��9�Q0��9�2�5א�����Kx�ًא�dP�*�Fوس�א����6وא��9�Q0��9�2�5א�����Kx�ًא�dP�*�Fوس�א����6وא��9�Q0��9�2�5א�����Kx�ًא�dP�*�Fوس�א����6وא��9�Q0��9�2�5א�����K����������

؛ ألــــا مشــــاهدة )6(النخــــل والشــــجر جزافــــاً جيــــوز بيــــع الثمــــار علــــى رؤوس 
بـــاخلرص ألنـــه غـــرر وال حاجـــة تـــدعو إليـــه  )7(وتســـرى وحتـــرز وال جيـــوز بيعهـــا

واعتبـــاراً ببيـــع الصـــربة، وجيـــوز بيـــع جـــزء منهـــا  مثـــل نصـــفها أو ثلثهـــا وربعهـــا 
                                                           

 في (ق): على ھذا. )1(

 في (ق): إحداھما. )2(

 وفيھا: سقط من (م). )3(

 سقطت من (م).فإذا قيل للمبتاع:  )4(

 في (ق): المرھون. )5(

 ).326)، الكافى: (ص: 216)، الرسالة: (ص:2/147انظر: التفريع: ( )6(

 في (م): وm يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر. )7(
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للضــرورة علــى بيعهــا يف رؤوس النخــل علــى مــا هــي عليــه، وألن املبيــع معلــوم 
ى امللك معلوم، وجيوز أن يسـتثين منهـا جـزءاً معلومـاً، كمـا واملستثىن املبقى عل

جيـــوز أن يبتـــدأ يف بيـــع ذلـــك اجلـــزء املبقـــى بامســـه مـــن غـــري اســـتثناء إذا لعـــوض 
: بعتك ثالث )2(قال: بعتك هذه الثمرة إال ربعها فهو كقولك )1(معلوم، ولو

ــــاع الثمــــرة ــــري إال )4(فيصــــح )3(أرب ــــل والكث قــــبح ، وال فــــرق يف ذلــــك بــــني القلي
اللفـــظ، وذلـــك غـــري مـــؤثر، وأمـــا اســـتثناء الكيـــل فيجـــوز عنـــدنا ممـــا بينـــه وبـــني 

يف  )6(يف منعهما ذلك يف الكيل )5(الثلث فقط، خالفاً أليب حنيفة والشافعي
مســتفيض بــني الصــحابة  )7(القليــل والكثــري، فــإن ذلــك عمــل متصــل باملدينــة

نــه اســتثناء قــدر معلــوم، والتــابعني أــم كــانوا يفعلونــه إذا بــاعوا حــوائطهم، وأل
فصح البيع معه أصله استثناء اجلزء وال تـدخل عليـه الزيـادة علـى الثلـث؛ ألن 

  التعليل إلحلاق أحد النوعني باآلخر.
z���z���z���z���z���z���z���z���1818x/6��*�-��(�c���c)��زאد���0C�Q0א����Sو���q���0+��7א��Kx/6��*�-��(�c���c)��زאد���0C�Q0א����Sو���q���0+��7א��Kx/6��*�-��(�c���c)��زאد���0C�Q0א����Sو���q���0+��7א��Kx/6��*�-��(�c���c)��زאد���0C�Q0א����Sو���q���0+��7א��Kx/6��*�-��(�c���c)��زאد���0C�Q0א����Sو���q���0+��7א��Kx/6��*�-��(�c���c)��زאد���0C�Q0א����Sو���q���0+��7א��Kx/6��*�-��(�c���c)��زאد���0C�Q0א����Sو���q���0+��7א��Kx/6��*�-��(�c���c)��زאد���0C�Q0א����Sو���q���0+��7א��K����������

 عنـه يف وإمنا فصلنا بني ما زاد على الثلث، وبني ما قصر منه ألن ما قصـر
 حيــــز القليــــل فــــال يُبطــــل غــــرض املشــــرتى، وألنــــه ال يــــؤدي إىل اجلهــــل بــــاملبيع

  ومقداره.
z���z���z���z���z���z���z���z���1919x/6(�'|®�Q6�&Nوא�MI�O�b*ªع�������������E�Kذא���ع��MI�O�b*ªوאE�Kx/6(�'|®�Q6�&Nذא���ع��MI�O�b*ªوאE�Kx/6(�'|®�Q6�&Nذא���ع��MI�O�b*ªوאE�Kx/6(�'|®�Q6�&Nذא���ع��MI�O�b*ªوאE�Kx/6(�'|®�Q6�&Nذא���ع��MI�O�b*ªوאE�Kx/6(�'|®�Q6�&Nذא���ع��MI�O�b*ªوאE�Kx/6(�'|®�Q6�&Nذא���ع��MI�O�b*ªوאE�Kx/6(�'|®�Q6�&Nذא�

إذا بــاع مثــرة حــائط واســتثىن خنــالت منــه، فــذلك علــى وجهــني: أحــدمها أن 
جــائز ال  يعــني مــا اســتثناه، واآلخــر أن ال يعينــه: فــإن عــني مــا اســتثىن فــذلك

خيتلـف املـذهب فيــه ألن البيـع يتنــاول مـا عـدى تلــك باألعيـان املســتثناة، وإن 
                                                           

 في (م): وإذا. )1(

 في (م): كقوله. )2(

 في (م): أرباعھا. )3(

 في (ق): فQ يصح. )4(

 ).60)، مختصر المزني (ص: 78(ص: انظر: مختصر الطحاوى  )5(

 ) في الكيل: سقطت من (م).6(

 ).1/265) حكى عمل أھل المدينة القاضي عبد الوھاب أيضاً في كتابه اzشراف: (7(
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مل يعني وكان ذلك مغلقاً علي االختيار، فال خيلو أن يشرتط اخليار للبائع أو 
بقدر ثلـث الثمـرة، ممـا جيـوز لـه أن  )1(للمشرتى، فإن كان للبائع جاز إن كان

جيـوز ألن غـرض املشـرتي ال حيصـل لـه كان للمشـرتي فـال  يستثنيه كيًال، وإن
  . )2(جمهوالً  ويصري املبيع
z���z���z���z���z���z���z���z���2020x!+��,א�b�F�7א��M-وא�%�א�
�����������7�Kא�L�6�&Nא:0
�وא�%�א-�7�Mא��b�Fא,��+!�7�Kxא�L�6�&Nא:0
�وא�%�א-�7�Mא��b�Fא,��+!�7�Kxא�L�6�&Nא:0
�وא�%�א-�7�Mא��b�Fא,��+!�7�Kxא�L�6�&Nא:0
�وא�%�א-�7�Mא��b�Fא,��+!�7�Kxא�L�6�&Nא:0
�وא�%�א-�7�Mא��b�Fא,��+!�7�Kxא�L�6�&Nא:0
�وא�%�א-�7�Mא��b�Fא,��+!�7�Kxא�L�6�&Nא:0
�وא�%�א-�7�Mא��b�Fא,��+!�7�Kxא�L�6�&Nא:0

اختلفــــــت الروايــــــات عــــــن مالــــــك يف اســــــتثناء اجللــــــد والســــــواقط يف الشــــــاة 
فروى عنه منعـه علـى اإلطـالق، وروى عنـه: إجازتـه يف السـفر دون  :)3(املبيعة

احملققـــون مـــن أصـــحابنا: إن هـــذا كلـــه اخـــتالف أحـــوال ولـــيس وقـــال  احلضـــر،
واملذهب أن اإلسقاط إذا كانت هلـا قيمـة وبـال يأخـذ قسـطاً   باختالف قول،

يف ســــفر وال حضــــر ألن  )4(اســــتثناها فهـــو غــــري جــــائز كبـــرياً مــــن الــــثمن فــــإن
الصــفقة للغــرر واســتثناء اليســري ال يوجــب ذلــك، وإذا   اســتثناء الكثــري تعــرض

ة القيمـــة ال خطـــب هلـــا فـــإن اســـتثناءَها جـــائز لقلـــة الغـــرر، واملنـــع كانـــت يســـري 
واإلباحــــة يتبــــع هــــذا املعــــىن، وإمــــا نــــص علــــى احلصــــى بــــاملنع، وعلــــى الســــفر 

  يف السفر. )5(باإلباحة ليجري العادة بكثرة القيمة يف احلضر وقلتها ودناءا
z���z���z���z���z���z���z���z���2121xL�6�&Naאز�א�Pد�����KxL�6�&Naאز�א�Pد�����KxL�6�&Naאز�א�Pد�����KxL�6�&Naאز�א�Pد�����KxL�6�&Naאز�א�Pد�����KxL�6�&Naאز�א�Pد�����KxL�6�&Naאز�א�Pد�����KxL�6�&Naאز�א�Pد�����K����������

ملـــا هـــاجر ومعـــه أبـــو  �) 6(جـــائز يف اجلملـــة ألنـــهوإمنـــا قلنـــا: إن اســـتثناءها 
، وروى )7(مروا براع فاشرتوا منه شاة وشرطوا له رأسها وإسـقاطها -�-بكر

                                                           

 في (م): كانت. )1(

 ).331)، الكافى: (ص: 22)، الرسالة: (ص:2/147انظر: التفريع: ( )2(

  ). 331ص: )، الكافى: (292- 3/291انظر: المدونة: ( )3(

 في (ق): جائز. )4(

 في (م): دنى خطبھا. )5(

 في (م): لما روى. )6(

في (م): سواقطھا، وأخرج الحديث أبو داود ف�ي مراس�يله ع�ن ع�روه ب�ن الزبي�ر وذك�ر الح�ديث ف�ي المدون�ة  )7(
ة: ورواته ثقات إm موسى بن ش�يبة الحض�رمي، فإن�ه مقب�ول والح�ديث مرس�ل (انظ�ر: تخ�ريج أحادي�ث المدون�

3/1138. ( 
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وجيـــوز اســـتثناء  -�-)2(ومجاعـــة مـــن الصـــحابة )1(ذلـــك عـــن زيـــد بـــن ثابـــت
اليسري من حلمها كاألرطال اليسرية وال جيوز زيـادة علـى ذلـك ألنـه يـؤدي إىل 

كــالثمرة وال يســتثىن منهــا فخــذاً وال يــداً، ألن ذلــك يكثــر الغــرر بــاملبيع   اجلهــل
  السواقط. فيه خبالف
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 جيوز أن يشرتي الرجل مثراً مكيًال من حائط بعينه، وقد بـدا صـالحه بـثمن
رأس ، فـإن فـىن اسـتيفائه مـا ابتاعـه منـه أخـذ بقيمـة )3(معجل أو مؤجل معلوم

  .)4(أو غريه مما يرتاضيان عليه يف احلال وال يؤخراه ماله
وإمنــا قلنــا ذلــك ألنــه بيــع عــني ولــيس بســلم؛ ألنــه يتعلــق بالذمــة فجــاز يف 

  احلائط املعني بالثمن املعجل واملؤجل.
 )6(رأس مالــه، ألن العــني إذا تعــذرت التوفيــة ــا )5(وإمنــا قلنــا: يأخــذ بقيمــة
أن يـدفع إليـه بقيتـه ألن العقـد مل يتنـاول شـيئاً يف  )7(بطل العقـد فيهـا وال يلـزم

  الذمة.
وإمنا قلنا: إن هلما أن يرتاضيا على شيء يفسخه فيه، ألن ذلك ليس ببيع 
الطعام قبل قبضه ألنه إذا مل يبق له ما يأخذه تبينا أنـه مل ميلـك مـا مل يبـق لـه 

  بدين. فانفسخ العقد فيما بقي، وقلنا: ال يؤخره لئال يكون ديناً 
< << << << <

                                                           

: اب��ن الض��حاك ب��ن ل��وذان اuنص��اري البخ��اري، ص��حابي مش��ھور، كت��ب ال��وحي، ك��ان م��ن زي��د ب��ن ثاب��ت) 1(
 ).222الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعون، وقيل: بعد الخمسين (تقريب التھذيب، ص: 

 )).4/116) المغني: (8/27) وروى عن علي بن أبي طالب وشريح الكندي، (انظر: عبد الرزاق: (2(

 ) معلوم: سقطت من (م).3(

 ). 332)، الكافى: (ص: 2/148) انظر: التفريع: (4(

 ) في (ق): بقدر.5(

 ) في (م): فيھا.6(

 ) في (م): يلزمه.7(
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وهـي: أن يهـب الرجـل مثـرة خنلـه أو خنـالت أو شـجرة لـه  )2(جائزة )1(العرية
مـــن رجـــل، وال جيـــوز ملـــن أعريهـــا أن يبيعهـــا حـــىت يبـــدو صـــالحها، فـــإذا بـــدا 
صــالحها جــاز لــه أن بيعهــا مــن كــل أحــد بالــذهب والفضــة والعــروض، ومــن 
ُمعريها خاصة خبرصها مثراً يدفعه إليـه عنـد اجلـذاذ يف مخسـة أوسـق فـدوا وال 

زيادة عليها يف حق كل واحـد ممـا عـرى، بـأن كـان اجلميـع يزيـد  جيوز ذلك يف
  وسق بعد أن ال تزيد عرية كل واحد على ذلك. )3(على مخس

وإمنــا قلنــا: إن العريــة هبــة مثــر النخــل أو الشــجر ألن العريــة يف اللغــة: اهلبــة، 
 قال أهل اللغة: العـرية واملنحـة والعطيـة مبعـىن واحـد، تقـول: عـرّو الرجـل أَْعـُروه

 : إا مأخوذة من ختل اإلنسان عن ملكـه)4(إذا أتيته تلتمس مثرة، وقيل أيضاً 
 )��m�m�m�m���~���~���~���~llll)5َعــــز وَجــــل:وُعــــُرُوه منــــه كأنــــه عــــرى منــــه، ومنــــه قولــــه 

، وعنـد أيب حنيفـة أـا اهلبـة علـى مـا قلنـاه إال أنـه )6(باملوضع اخلال املنكشـف
ألــا مل جتــب لعــدم القــبض، فلــه أن يأخــذها  )7(قــال: جيــوز أن يعطيــه ــا مثــراً 

                                                           

) العرية: قال ابن عرفة: ھي ما منح من ثمر ييبس، وقال المازري: ھي ھبة الثمرة، وق�ال عي�اض: م�نح ثم�ر 1(
 ).287وقال الباجي: ھي النخلة الموھوب ثمرھا (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: النخل عاماً، 

-315ص: (، الك��افى: )222ص: ()، الرس��الة: 151-2/149)، التفري��ع: (278-2/272انظ��ر: المدون��ة: ( )2(
316( .  

 في (ق): مائة. )3(

 أيضاً: سقطت من (م). )4(

 ).145سورة الصافات، ا.ية: () 5(

 ).23/101تفسير الطبري: (انظر:  )6(

 ).2/203، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ()78ص: (انظر: مختصر الطحاوي  )7(
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ابتـداء، وعنـد الشـافعي: أن العريـة بيـع الرطــب يف رؤوس  )1(منـه ويعطيـه الثمـر
  .)2(النخل بثمن يتعجله
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وإمنــا قلنــا: إــا ليســت ببيــع ملــا قــدمناه مــن األدلــة علــى أن معناهــا اهلبــة يف 
عن بيع الثمرة  �يه  اللغة، وإمنا قلنا: إنه ال جيوز بيعها قبل بدو صالحها 

وإمنا قلنا: إنه يبيعهـا مبـا وغريها،  )4(، فعم الثمرة املوهوبة)3(قبل بدو صالحها
الثمــار اململوكــة بالشــراء أو بأصــل امللــك شــاء مــن الــثمن ســوى الطعــام بســائر 

أو مبرياث أو غـري ذلـك، وإمنـا قلنـا: إنـه جيـوز بيعهـا مـن معريهـا خاصـة بـالثمر 
، وإمنـا جـاز ذلـك )5(أرخص يف العرايـا بـأن تبـاع خبرصـها متـراً  -�-ألن النيب 

عليه يف دخوله إىل حائطه،  )6(يف املعرى خاصة؛ ألنه يريد قطع تطرق املعرى
وإمنـا قلنـا: ال جيـوز أن يقـال: لك للرفق بـه، وهـذا ال يوجـد يف غـريه، فيجوز ذ

) 7( عن بيع الرطـب)�وإمنا ابتداء بيع الرطب (يف رؤوس النخل بالتمر لنهيه 

  وألن العرية اسم اهلبة على ما بيناه دون البيع. ؛بالتمر
وإمنـا قلنـا: يأخـذه عنـد اجلـذاذ ألن احلـديث بـذلك ورد، وألن القصـد منهـا 

رفـق دون املغابنــة واملتـاجرة، وال جيــوز تعجلـه ألن ذلــك يبطـل فائــدة الرخصــة ال
فيها واستثناءها من باـا، وإمنـا يكـون علـى وجـه كفايـة املعـرى القيـام بسـقيها 

إليـه، فيكــون قــد زاد  )9(ومؤونتهــا، فـإذا كــان وقــت اجلـذاذ يــدفعها )8(وتعهـدها
  يف إحسانه إليه بذلك.

                                                           

 في (م): الثمن. )1(

  .)81ص: ()، مختصر المزني 56-3/53انظر: اuم ( )2(

 سبق تخريج الحديث. )3(

 في (م): فعم الثمر الموھوب. )4(

)، ومس��لم ف��ي البي��وع، ب��اب: تح��ريم بي��ع 3/30أخرج��ه البخ��اري ف��ي البي��وع، ب��اب: بي��ع الزبي��ب بالزبي��ب: ( )5(
 ). 3/1169الرطب بالتمر إm في العرايا: (

 في (ق): العرايا. )6(

 ما بين قوسين سقط من (م). )7(

 تعھدھا: سقطت من (ق). )8(

 في (م): دفعھا. )9(
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األوســـق فـــدوا اتباعـــاً للحـــديث، وألـــا ملـــا   وإمنـــا قصـــرناها علـــى اخلمســـة
كانت خمصوصة ومسـتثناة مـن باـا وجـب أن حيـد بقـدر ال يكـون ذريعـة إىل 

  اختالطها باألصل املمنوع؛ ألن هذا حكم كل بعض مستثىن من مجلة.
ــْعِ◌ريَن، ألن 

ُ
وإمنـا قلنـا: إنـه ال بـأس بالزيـادة علـى ذلـك يف حـق اجلماعـة امل

بنفســها ال تتعلــق بعريــة غــريه، فجــاز يف كــل واحــد مــا كــل واحــد قائمــة  عريــة
  يف اآلخر. جاز
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بآفــة مــن الســماء مــن بــرد أو ريــح و ثلــج أو  )2(مثــراً فأجيحــت )1(إذا ابتــاع
جــراد أو عفــن أو غــري ذلــك فأصــيبت ثلــث مكيلتهــا فصــاعداً وضــع عنــه مــن 

ا دون الثلــث مــن املشــرتي، وذلــك مــا مثنهــا بقــدر اتــاِح منهــا فمصــيبتها فيمــ
، واألصــــل يف وجــــوب وضــــع )3(دامــــت حمتاجــــة إىل تبقيتهــــا يف رؤوس النخــــل

: أمـــر بوضـــح � -مـــا روي أنـــه -)4(خالفـــاً أليب حنيفـــة والشـــافعي-اجلـــوائح 
: "مـــن ابتـــاع مـــن أخيـــه مثـــرة فأصـــابتها جائحـــة فـــال -�-، وقـــال )5(اجلـــوائح

، وهــذا نــص، وألن )6(أخيــه بغــري حــق"يأخــذ مــن مثنهــا شــيئاً فــبم يأخــذ مــال 
اإلجارة ألا تؤخـذ أوالً فـأول كاملنـافع  بيع الثمار على رؤوس النخل يف معىن

اليت تستوىف أوًال فأول، فقد ثبت أن املنافع إذا تلفت قبل مضـي املـدة كانـت 
مــن ضــمان املكــرى كــذلك الثمــار، وألن التخليــة مبجردهــا ال يكــون قبضــاً يف 

ن تلــف الثمــرة بعطــش يكــون مــن البــائع، وألن البــائع لــيس لــه الثمــار بــدليل أ
املطالبة بنقلها إىل اجلذاذ، فعلم أا غري مقبوضة وإن وجدت التخلية، وألا 

                                                           

 في (ق): باع. )1(

 ).222يعني ا.فة (غرر المقالة ص: ) الجائحة: 2(

 ).434، الكافى: (ص: 222)، الرسالة: ص:152-2/151انظر: التفريع: ( )3(

 ).81-80)، مختصر المزني (ص: 79- 78انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )4(

 ).3/1191أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الجوائح: ( )5(

 ).3/1190جوائح: (أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع ال )6(
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مثــرة مبيعــة حمتاجــة إىل تبقيتهــا يف النخــل، فــإذا تلفــت بآفــة مساويــة كانــت مــن 
  بائعها كالتلف العطش.
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وإمنا راعينا ثلث الثمرة دون ما قصر عنه ألن املشرتي دخل علـى أنـه البـد 
، وغــري )1(ممــن تلــف يســري بأكــل العــايف واتــاز وســقوط اليســري وأكــل الطــري

ذلك مما يعلم بضرورة العادة أن املشـرتي مل يـدخل علـى سـالمتها منـه، وألنـه 
ملا أمر بوضع اجلوائح، وكانت اجلائحة امسا ملا أتلف جـل الشـيء أو مالـه  �

املـــال التـــالف منـــه أنـــه  )2(خطـــر وبـــال منـــه دون اليســـري الـــذي ال يطلـــق علـــى
جائحـــة فيـــه صـــح مـــا قلنـــاه، فـــإذا ثبـــت ذلـــك احتـــيج يف الفصـــل بـــني القليـــل 

أنـه إذا  حد يفصـل بينهمـا، فكـان الثلـث أوىل ألمـرين: أحـدمها )3(والكثري إىل
ثبت وجوب الفصل فـال حـد سـواه يصـري إليـه قائـل، واآلخـر أنـه قـد اعتـرب يف 
الفصــل بــني القلــة والكثــرة يف غــري موضــع مــن الشــرع منهــا: الوصــية واحملالقــة 

ـــــى املـــــرأة يف ماهلـــــا حلـــــق زوجهـــــا وغـــــري ذلـــــك،  )4(ومحـــــل العاقلـــــة واحلجـــــر عل
  هاهنا.  )5(فكذلك
z���z���z���z���z���z���z���z���440�S,א�K(�0��0א����bא��*(�K0�S,א�K(�0��0א����bא��*(�K0�S,א�K(�0��0א����bא��*(�K0�S,א�K(�0��0א����bא��*(�K0�S,א�K(�0��0א����bא��*(�K0�S,א�K(�0��0א����bא��*(�K0�S,א�K(�0��0א����bא��*(�K0�S,א�K(�0��0א����bא��*(�Kx!x!x!x!x!x!x!x!����������

يف مراعـــاة تلـــف  -خالفـــاً ألشـــهب–وإمنـــا راعينـــا تلـــف الثلـــث مـــن املكيلـــة 
الرجـــوع علـــى البـــائع يف  )6(ثلـــث القيمـــة ألن كـــل مصـــيبة يف مبيـــع وجـــب ـــا

الثمن فاالعتبار بقدرها من املبيع أصله تلف املبيع املشاع قبل القبض، ووجـه 
قـــول أشـــهب إن وضـــع اجلائحـــة لـــئال يســـتبد البـــائع بـــالثمن مـــن غـــري عـــوض 

                                                           

 في (م): الطائر. )1(

 في (م): m يبطل عاد. )2(

 في (م): الذي. )3(

 في (ق): والعاقلة حملھا. )4(

 في (م): فكان. )5(

 في (ق): لبھا. )6(
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حيصــل للمشــرتي، فــإذا أصــيب مــا قيمتــه أكثــر مــن ثلــث الــثمن، فــذلك أخــذ 
  مال املشرتي بغري عوض.

z���z���z���z���z���z���z���z���55��&P�Oא@?אط�K��&P�Oא@?אط�K��&P�Oא@?אط�K��&P�Oא@?אط�K��&P�Oא@?אط�K��&P�Oא@?אط�K��&P�Oא@?אط�K��&P�Oא@?אط�K��������x��6א��Q0����I����mEx��6א��Q0����I����mEx��6א��Q0����I����mEx��6א��Q0����I����mEx��6א��Q0����I����mEx��6א��Q0����I����mEx��6א��Q0����I����mEx��6א��Q0����I����mE����������

وإمنــــا اشــــرتطنا حاجتهــــا إىل بقائهــــا علــــى النخــــل؛ ألن وضــــع اجلائحــــة يف 
اليت تبقى للمبتاع فيها حق توفيـة علـى البـائع، وذلـك حـال حاجتهـا  )1(احلال

إىل بقائهــــا علــــى النخــــل، فــــإذا اســــتغنت ســــقط حــــق التوفيــــة فلــــم تبــــق علــــى 
  عهدة جيب ا الرجوع. )2(املبتاع
z���z���z���z���z���z���z���z���66x�7א����ل�ZIو��5א:�א�Kx�7א����ل�ZIو��5א:�א�Kx�7א����ل�ZIو��5א:�א�Kx�7א����ل�ZIو��5א:�א�Kx�7א����ل�ZIو��5א:�א�Kx�7א����ل�ZIو��5א:�א�Kx�7א����ل�ZIو��5א:�א�Kx�7א����ل�ZIو��5א:�א�K����������

: إحـــــدامها أـــــا كـــــالثمر ووجههـــــا اعتبارهـــــا )3(ويف البقـــــول ثـــــالث روايـــــات
بالثمــار، والثانيــة أن يوضــع قليلهــا وكثريهــا ووجههــا عمــوم اخلــرب وافرتاقهــا عــن 
الثمــار املعتــادة وجريهــا بــذهاب يســري الثمــرة وانتفاعهــا يف البقــول، والثالثــة أنــه 
ال يوضع هلا شيء؛ ألنه خترج غري حمتاجـة إىل تبقيـة يف موضـعها، واألول هـو 

  قياس، واهللا أعلم. ال
 

  

  

��������

��������

                                                           

 في (ق): المال. )1(

 في (م): البائع. )2(

 ).334)، الكافى: (ص: 222)، الرسالة: (ص:2/153) انظر: التفريع: (3(
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��������

R�[����R�[�5א����7����q&�7)�56א��W��R�[����R�[�5א����7����q&�7)�56א��W��R�[����R�[�5א����7����q&�7)�56א��W��R�[����R�[�5א����7����q&�7)�56א��W��R�[����R�[�5א����7����q&�7)�56א��W��R�[����R�[�5א����7����q&�7)�56א��W��R�[����R�[�5א����7����q&�7)�56א��W��R�[����R�[�5א����7����q&�7)�56א��W����������

 علـى أي الفضـةب الفضـةوالتفاضل ممنوع يف بيع الذهب بالذهب و  الصرف
أو مكسـور أو  )3(أو مضـروب أو مصـوغ )2(من نقـار )1(صفة كانا أو أحدمها

أو ردئ، فــال جيــوز إال مــثالً مبثــل وزنــاً بـوزن، وقــد دللنــا علــى ذلــك فيمــا  جيـد
  تقدم.  
z���z���z���z���z���z���z���z���11x�ًא�dP�9�%S,�5א.��0א���7�Kx�ًא�dP�9�%S,�5א.��0א���7�Kx�ًא�dP�9�%S,�5א.��0א���7�Kx�ًא�dP�9�%S,�5א.��0א���7�Kx�ًא�dP�9�%S,�5א.��0א���7�Kx�ًא�dP�9�%S,�5א.��0א���7�Kx�ًא�dP�9�%S,�5א.��0א���7�Kx�ًא�dP�9�%S,�5א.��0א���7�K����������

؛ )4(جيــوز بيــع احللــي املكســورة جزافــاً وال جيــوز بيــع الــدنانري والــدراهم جزافــاً 
، إال أنـه )5(عـن بيـع الغـرر -�-رسول اهللا  ألن أصل اجلزاف غرر، وقد ى

يف احللـــي تـــدعو الضـــرورة إليـــه وخيـــف أمـــره ويكثـــر يف املضـــروب للتشـــاح فيـــه، 
  وألن السكة اخلفيفة أنفق عن الناس عن الثقيلة، فكان القصد فيه إىل الغرر.

z���z���z���z���z���z���z���z���22x�*א���
���K����م����*�א��
��7�Kx�*א���
���K����م����*�א��
��7�Kx�*א���
���K����م����*�א��
��7�Kx�*א���
���K����م����*�א��
��7�Kx�*א���
���K����م����*�א��
��7�Kx�*א���
���K����م����*�א��
��7�Kx�*א���
���K����م����*�א��
��7�Kx�*א���
���K����م����*�א��
��7�K����������
ــــذهب وال الفضــــة بالفضــــة وال يف أحــــد اجلنســــني وال جيــــوز  يف الــــذهب بال

القـبض عـن العقـد حبـال وال يقبـل يف ذلـك حوالـة وال محالـة  باآلخر أن يتأخر
، (وإن طــال بينهمــا الــس مــن )6(: "إال هــا وهــا يــداً بيــد"�وال نظــرة لقولــه 

خالفـاً أليب حنيفـة والشـافعي يف قوهلمـا: إن العقـد  )7(غري تقابض بطل العقد

                                                           

 ).308-307) ، الكافى: (ص: 217)، الرسالة: (ص: 2/153)، التفريع: (115-3/98المدونة: ( انظر: )1(

 ).621) نقار: جمع نقرة وھي السبيكة أو القطعة المذابة من الذھب أو الفضة (المصباح المنير ص: 2(

 في (ق): مصنوع. )3(

 ).217)، الرسالة: (ص: 157-2/156)، التفريع: (3/105انظر: المدونة: ( )4(

 .)979(سبق تخريج الحديث  في الصفحة  )5(

 سبق تخريج الحديث في أول كتاب البيوع. )6(

 ). 305-303)، الكافى: (ص: 217)، الرسالة: (ص: 155-2/153)، التفريع: (90-3/89انظر: المدونة: ( )7(
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) وهـذا مل )2(بقولـه: "هـا وهـا يـداً بيـد" )1(ال يبطل بـرتك التقـابض مـا مل يفرتقـا
  يوجد، وألن القبض قد تراخا عن العقد فأشبه إذا افرتقا.

�z����z����z����z����z����z����z����z���33x*�"א�K(��2�
O4وא��9ق��R�[א��L�v&-�7א�Kx*�"א�K(��2�
O4وא��9ق��R�[א��L�v&-�7א�Kx*�"א�K(��2�
O4وא��9ق��R�[א��L�v&-�7א�Kx*�"א�K(��2�
O4وא��9ق��R�[א��L�v&-�7א�Kx*�"א�K(��2�
O4وא��9ق��R�[א��L�v&-�7א�Kx*�"א�K(��2�
O4وא��9ق��R�[א��L�v&-�7א�Kx*�"א�K(��2�
O4وא��9ق��R�[א��L�v&-�7א�Kx*�"א�K(��2�
O4وא��9ق��R�[א��L�v&-�7א�K����������
جيــوز يف الــذهب والــورق اقتضــاء أحــدمها مــن اآلخــر إذا خــال حلــديث ابــن 
عمر قال: كنا نبيع اإلبل بالبقيع فتأخذ مكان الذهب الفضة ومكـان الفضـة 

؛ وألن )3("ال بــأس إذا كــان بســعر يومــه"  -�-رســول اهللا الــذهب، فســألنا 
يكـون  احلال يف حكم احلاضر، فجاز ذلـك فيـه، وتـال جيـوز قبـل حلولـه، ألنـه

   ذهباً متأخراً.
z���z���z���z���z���z���z���z���44x!��O�R��2ذ��6(��Sذא��3ن��E��P*0���(�89�Y��7�Kx!��O�R��2ذ��6(��Sذא��3ن��E��P*0���(�89�Y��7�Kx!��O�R��2ذ��6(��Sذא��3ن��E��P*0���(�89�Y��7�Kx!��O�R��2ذ��6(��Sذא��3ن��E��P*0���(�89�Y��7�Kx!��O�R��2ذ��6(��Sذא��3ن��E��P*0���(�89�Y��7�Kx!��O�R��2ذ��6(��Sذא��3ن��E��P*0���(�89�Y��7�Kx!��O�R��2ذ��6(��Sذא��3ن��E��P*0���(�89�Y��7�Kx!��O�R��2ذ��6(��Sذא��3ن��E��P*0���(�89�Y��7�K����������

 ولـــو كــــان لرجـــل علــــى رجــــل ذهـــب حالــــة ولآلخــــر عليـــه مثلهــــا جــــاز، أن
 : "إذا اختلـف�، لقولـه )5(خالفـاً أليب حنيفـة والشـافعيصـرفاً  )4(يتطارحاها

 فكــان كــالعني بــالعني، وألن احلــال كــاملقبوض )6(اجلنســان فبيعــوا كيــف شــئتم"
  سواء.
z���z���z���z���z���z���z���z���55x�ًe���e��*�7א���c62א���
O4�7�
Pذא�وEKx�ًe���e��*�7א���c62א���
O4�7�
Pذא�وEKx�ًe���e��*�7א���c62א���
O4�7�
Pذא�وEKx�ًe���e��*�7א���c62א���
O4�7�
Pذא�وEKx�ًe���e��*�7א���c62א���
O4�7�
Pذא�وEKx�ًe���e��*�7א���c62א���
O4�7�
Pذא�وEKx�ًe���e��*�7א���c62א���
O4�7�
Pذא�وEKx�ًe���e��*�7א���c62א���
O4�7�
Pذא�وEK����������

وإذا وجــد يف أحــد الثمنــني نقصــاناً، فــإن رضــي بــه جــاز ألن الــثمن يكــون 
بقــدر مــا حصــل معــه، وإن طلــب التمــام انــتقض الصــرف ألن القــبض يكــون 
متأخراً عن العقـد، وكـذلك إن وجـد  زائفـاً أو رديئـا، فـإن رضـي بـه وإال بطـل 

نـاٍر الصرف مث ينظر فإن كان مسيـا لكـل دينـار سـعراً معلومـاً انـتقض صـرف دي
                                                           

 ).78-77)، مختصر المزني (ص: 75انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )1(

 الحديث.سبق تخريج  )2(

)، والنسائي في البيوع، باب: بي�ع الفض�ة 3/651أخرجه أبو داود في البيوع في اقتضاء الذھب من الورق: ( )3(
)، والترم��ذي ف��ي 2/76)، واب��ن ماج��ه ف��ي التج��ارات، ب��اب: اقتض��اء ال��ذھب م��ن ال��ورق: (7/248بال��ذھب: (

)، وق��ال: عل��ى 2/44الح��اكم: ()، وص��ححه 2/136)، وأحم��د: (3/544البي�وع، ب��اب: م��ا ج��اء ف��ي الص��رف: (
 شرط مسلم.

 ).2/154)، التفريع: (3/94انظر: المدونة: ( )4(

 ).35-3/33)، اuم: (47-2/39مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )5(

 ).3/1211أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذھب بالورق نقداً: ( )6(
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واحد ألن كل دينـار معقـود عليـه بنفسـه عقـداً يسـتغين بـه عـن ضـم غـريه إليـه 
مســـى للجملـــة مثنــا مل تســـقط التســـمية علــى حســـاب كـــل دينـــار  )1(وإن كــان)

  .)2(انتقض مجيع الصرف ألن العقد واحد للجميع
z���z���z���z���z���z���z���z���66x!S%א����
���7Kx!S%א����
���7Kx!S%א����
���7Kx!S%א����
���7Kx!S%א����
���7Kx!S%א����
���7Kx!S%א����
���7Kx!S%א����
���7K����������

 )3(بيعــاً مث غــريت ســكتهاإذا اقــرتض دراهــم أو دنــانري أو فلوســاً أو بــاع ــا 
وصــار النقـــد غريهـــا فلـــه مثـــل مـــا اقـــرتض أو بـــاع ولـــيس لـــه النقـــد اجلديـــد ألن 

وانــربم مل يبطــل بالتعامــل بغــريه، وألن أكثــر مــا يف ذلــك أن ) 4(النقــد إذا تقــرر
يرخص ذلك النقـد أو يغلـى، وذلـك غـري مـؤثر كمـا لـو رخـص أو غـال والنقـد 

  .)5(باق يف التعامل به
z���z���z���z���z���z���z���z���77�K(K�K(K�K(K�K(K�K(K�K(K�K(K�K(K�mE����%e�$9א�$�4و�د9א�
���)�Kא�&2�-�mE����%eא-?ض�ذ��ً��و�mE����%e�$9א�$�4و�د9א�
���)�Kא�&2�-�mE����%eא-?ض�ذ��ً��و�mE����%e�$9א�$�4و�د9א�
���)�Kא�&2�-�mE����%eא-?ض�ذ��ً��و�mE����%e�$9א�$�4و�د9א�
���)�Kא�&2�-�mE����%eא-?ض�ذ��ً��و�mE����%e�$9א�$�4و�د9א�
���)�Kא�&2�-�mE����%eא-?ض�ذ��ً��و�mE����%e�$9א�$�4و�د9א�
���)�Kא�&2�-�mE����%eא-?ض�ذ��ً��و�mE����%e�$9א�$�4و�د9א�
���)�Kא�&2�-�mE����%eא-?ض�ذ��ً��و�mE����%e�$9א�$�4و�د9א�
���)�Kא�&2�-�mE����%eא-?ض�ذ��ً��و

xR�[א��K(���&2�-xR�[א��K(���&2�-xR�[א��K(���&2�-xR�[א��K(���&2�-xR�[א��K(���&2�-xR�[א��K(���&2�-xR�[א��K(���&2�-xR�[א��K(���&2�-������

ومــن اقــرتض مــن صــرييف أو غــريه ذهبــاً ونســبها إىل قيمتهــا مــن الــدراهم أو 
، فلــيس لــه عليــه إال مــا قــبض (ألن )6(دراهــم ونســبها إىل قيمتهــا مــن الــذهب

و طلبنـاه بالقيمـة لصـار دون القيمـة، وألنـا لـ )7(هو الذي يستحق عليه) ذلك
   صرفاً بنسيئة.
z���z���z���z���z���z���z���z���88x^�*0��Z(�%&אز�א��PKx^�*0��Z(�%&אز�א��PKx^�*0��Z(�%&אز�א��PKx^�*0��Z(�%&אز�א��PKx^�*0��Z(�%&אز�א��PKx^�*0��Z(�%&אز�א��PKx^�*0��Z(�%&אز�א��PKx^�*0��Z(�%&אز�א��PK����������

علـى وجـه الرفـق  )8(بدًل الدينار الناقص بـالوازن أو الـدرهم النـاقص بـالوازن
واملعروف جائز يداً بيد ألن كسر السكة غري جائز، واملعروف جيوز فيه ما ال 

                                                           

 ما بين قوسين سقط من (م). )1(

 ).304)، الكافى: (ص: 156-2/155)، التفريع: (115-3/110ة: (المدون انظر: )2(

 ).1/440) السكة: وھو ضرب النقود (المعجم الوسيط 3(

 في (م): تعذر. )4(

 ).309)، الكافى: (ص: 2/158)، التفريع: (3/102انظر: المدونة: ( )5(

 في (م): بالذھب. )6(

 ما بين قوسين : سقط من (م) ومن (ر). )7(

 الوازن: سقطت من (م). )8(
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اخـتالف الفضـتني والغـرض جيوز يف غريه، وهذا إذا مل يعرض ما مينع منه مـن 
  ما وأن خياف كون غرضهما التبابع ال املعروف.

z����z����z����z����z����z����z����z����99KKKKKKKK\��*����5}*�و�aو�R�[��!vو��R�5ذ�����7
م��Pאز�\��*����5}*�و�aو�R�[��!vو��R�5ذ�����7
م��Pאز�\��*����5}*�و�aو�R�[��!vو��R�5ذ�����7
م��Pאز�\��*����5}*�و�aو�R�[��!vو��R�5ذ�����7
م��Pאز�\��*����5}*�و�aو�R�[��!vو��R�5ذ�����7
م��Pאز�\��*����5}*�و�aو�R�[��!vو��R�5ذ�����7
م��Pאز�\��*����5}*�و�aو�R�[��!vو��R�5ذ�����7
م��Pאز�\��*����5}*�و�aو�R�[��!vو��R�5ذ�����7
م��Pאز�xxxxxxxx����� �
ال جيـوز بيــع ذهــب وفضــة بــذهب وال بيــع متــر وبــر بــرب، وعقــد هــذا البــاب: 

اجلنســـني أن كــل جــنس فيــه الربـــا إذا بيــع مبثلــه فــال جيـــوز أن يكــون مــع أحــد 
  .)2(وال معهما مجيعاً وسواء كان الغري فيه الربا أو مما ال ربا فيه )1(غريه

وقـــال أبـــو حنيفـــة: جيـــوز بيـــع صـــاع متـــر وثـــوب بصـــاعي متـــر، فيكـــون أحـــد 
الصــاعني يف مقابلــة الصــاع والثــوب يف مقابلـــة الصــاع اآلخــر، وكــذلك دينـــار 

  .)4(بدينارين )3(وثوب
: عـام خيـرب �قـال: أِيتَ النـيب  )5(ن عبيـدوإمنا منعنا ذلك حلـديث فضـالة بـ

: "ال حـىت متيـز �بقالدة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانري، فقال 
وهـــذا  )6(بينهمـــا"، وقـــال: إمنـــا أردت احلجـــارة، فقـــال: "ال حـــىت متيـــز بينهمـــا"

جـنس آخـر ألحـدمها أو هلمـا مينـع املماثلـة ألن الـذهب  )7(نص، وألن مقابلـة
املنفردة ليس يف مقابلتها ذهـب مثلهـا وإمنـا يف مقابلتهـا ذهـب وعـرض، وهـذا 
ضــد املماثلــة، وألن الصــفقة إذا تناولــت أشــياء كانــت مجلــة (الــثمن يف مقابلــة 

ارين، دينــاراً و ثوبــاً بــدين منقســطة علــى املبلــغ والقيمــة، فــإذا تبايعــا) 8(اجلميــع)
حصــلت مجلــة الــدينار والثــوب يف مقابلــة الــدينارين، وال نــأمن أن تكــون قيمــة 

                                                           

 في (م): في أحد الجنس. )1(

 ).307)، الكافى: (ص: 157-2/155)، التفريع: (99-3/97انظر: المدونة: ( )2(

 في (م):درھم. )3(

 )،41-2/40مع شرح الميداني: ( -انظر: مختصر القدوري  )4(

فضالة بن عبي�د: ب�ن ناف�ذ ب�ن ق�يس اuنص�اري اuوس�ي، أول م�ا ش�ھد أُُح�داً، ث�م ن�زل دمش�ق وول�ى قض�ائھا،  )5(
 ).445(تقريب التھذيب، ص: ومات سنة ثمان وخمسين 

 ).3/1213أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع القQدة منھا خرز وذھب: ( )6(

 في (ق): مقارنة. )7(

 (م).ما بين قوسين: سقط من  )8(
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فيؤدي ذلك إىل أن يكزن دينـار يف مقابلـة  أو أكثر من دينار )1(الثوب ديناراً 
  بالتماثل مبعىن حتقق التفاضل...   أقل من دينار وذلك ربا ألن اجلهل

z���z���z���z���z���z���z���z���1010x¯د*����
���*د¯�7Kx;*��א�]��Rא:��
���*د¯�7Kx;*��א�]��Rא:��
���*د¯�7Kx;*��א�]��Rא:��
���*د¯�7Kx;*��א�]��Rא:��
���*د¯�7Kx;*��א�]��Rא:��
���*د¯�7Kx;*��א�]��Rא:��
���*د¯�7Kx;*��א�]��Rא:��
�����������7K;*��א�]��Rא:�

دينــار ذهــب جيــد ودينــارين مــن ذهــب ردئ بــدينارين دون اجليــد  ال جيــوز
 )4(وصـــاع دقلـــى )3(، وكـــذلك يف التمـــر ال جيـــوز صـــاع معقلـــى)2(الـــردئ وفـــوق

؛ ألن التفاضـــــل يف القيمـــــة يف )6(خالفـــــا أليب حنيفـــــة )5(مـــــن بـــــرىن بصـــــاعني
ويصري كالتفاضل يف الوزن، ألن هذا إمنا رضـي أن يـزن الـدينار  املماثلة مينعها

ويأخـذ الـدون ملكـان اجليـد الـذي معـه ولـوال ذلـك مل يفعـل، وكـذلك  ملتوسطا
ألجل مـا معـه مـن املعقلـى، واآلخـر  )7(الدقلى بدال من الربىن إمنا رضي بأخذ
الـربين بـدل املعقلـى ألنـه يأخـذ صـاحبه معـه دقـالً وكـل ذلـك  إنتا رضـي بأخـذ

متنــع املماثلــة، للمغابنــة؛ وألن الــثمن ينقســط علــى اجلملــة فت وقصــد )8(ختــاطر
يف جهة واجليـدة يف جهـة فيجـوز ألن القصـد مـن ذلـك  وأما إن كانت الرديئة

  املعروف والرفق ال املتاجرة.
z���z���z���z���z���z���z���z���1111x!0k�7א,*אKx!0k�7א,*אKx!0k�7א,*אKx!0k�7א,*אKx!0k�7א,*אKx!0k�7א,*אKx!0k�7א,*אKx!0k�7א,*אK����������

وهي أن يوضع أحد الذهبني يف كفة واآلخر  )10(بالذهب جائزة )9(املراطلة
، فــإذا اســتوى لســان امليــزان بينهمــا أخــذ كــل واحـــد )11(يف كفــة بغــري صــنجة

منهما ذهب صاحبه بدًال مـن ذهـب نفسـه ألن التماثـل حيصـل مـا كمـا لـو  
                                                           

 في (م): دينارين. )1(

 ).307) ، الكافى: (ص: 217)، الرسالة: (ص: 2/155)، التفريع: (116-3/115انظر: المدونة: ( )2(

 ).5/1769) المعقلى: نوع من الرطب (صحاح: 3(

 ).1/52الدقلى: أردأ التمر (المعجم الوسيط:  )4(

 ).1/52جم الوسيط: برني: نوع جيًّد من التمر مدورأحمر مشرب بصفرة (المع )5(

 ).2/38) ، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (77انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )6(

 في (م): بدل الدقلى برنياً. )7(

 في (ق): لخاطر. )8(

، م�ع 230) المراطلة: لغة ھي الوزن، واصطQحاً: بيع ذھب ب�ه وزن�اً أو فض�ة ك�ذلك (المص�باح المني�ر ص: 9(
 ).245حدود ابن عرفة (ص: 

 ).305)، ، الكافى: (ص: 2/238)، الموطأ: (3/113انظر: المدونة: ( )10(

 ).1/527) الصنجة: ھو ما يتخذ مدوراً على كفتى الميزان (المعجم الوسيط: 11(
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كـــان بصـــنجة وال يراعـــى يف ذلـــك إال الـــوزن دون العـــدد، فـــإن كـــان إحـــدى 
   متساويان يف الوزن فال بأس.) 1(الذهبني أكثر عدداً أو أقل ومها

z���z���z���z���z���z���z���z���1212�2مveאز�א�Pم�
��7K�2مveאز�א�Pم�
��7K�2مveאز�א�Pم�
��7K�2مveאز�א�Pم�
��7K�2مveאز�א�Pم�
��7K�2مveאز�א�Pم�
��7K�2مveאز�א�Pم�
��7K�2مveאز�א�Pم�
��7K��������x�*א���mE�5��א��
��x�*א���mE�5��א��
��x�*א���mE�5��א��
��x�*א���mE�5��א��
��x�*א���mE�5��א��
��x�*א���mE�5��א��
��x�*א���mE�5��א��
��x�*א���mE�5��א��
������������
أن ينضـم إىل الصـرف عقـد بيـع إال أن يكـون يسـرياً علـى وجـه  )2(وال جيـوز

؛ ألن الصـــرف ضـــيق بابـــه وُغلـــظ فيـــه واخـــتص بأحكـــام ال يوجـــد يف )3(التبـــع
غــريه، فــإذا انضــم إىل غــريه فــاحتيج إىل اعتبــاره بــه وذلــك غــري جــائز فــإن كــان 

ليـــه مثـــل أن يصـــرف دينـــاراً بعشـــرة دراهـــم، يســـرياً جـــاز ألن الضـــرورة تـــدعو إ
فيعجـز الــدرهم أو النصـف فيــدفع إليــه عرضـاً بقيمتــه أو يزيـد الــدينار والــدرهم 

  وكسره غري جائز فهاهنا جيوز للضرورة؛ ألنه يعلم أن البيع غري مقصود.
z���z���z���z���z���z���z���z���1313x!vqوא��R�[א�������������7K@*א��L*א�א�]��Rوא��7Kx!vq@*א��L*א�א�]��Rوא��7Kx!vq@*א��L*א�א�]��Rوא��7Kx!vq@*א��L*א�א�]��Rوא��7Kx!vq@*א��L*א�א�]��Rوא��7Kx!vq@*א��L*א�א�]��Rوא��7Kx!vq@*א��L*א�א�]��Rوא��7Kx!vq@*א��L*א

 خبالفــــه وال حيــــق جيــــوز شــــراء املعــــادن مــــن الــــذهب والفضــــة اجلــــنس منهمــــا
��m�m�m�m��X��W��X��W��X��W��X��Wلقولـه َعـز وَجـل:) 5(خالفاً للشـافعي يف منعـه أصـل البيـع )4(جبنسه

[��Z��Y[��Z��Y[��Z��Y[��Z��Yllll�)6( وألنــه مرئــي)حمــزور ومعلــوم بالعــادة مقــدر يف غالــب  )7
  احلال فجاز بيعه وإن مل يعلم حقيقة وزنه كاجلزاف.

z���z���z���z���z���z���z���z���1414x!Jא������7
م��Pאز�@*א��L*אKx!Jא������7
م��Pאز�@*א��L*אKx!Jא������7
م��Pאز�@*א��L*אKx!Jא������7
م��Pאز�@*א��L*אKx!Jא������7
م��Pאز�@*א��L*אKx!Jא������7
م��Pאز�@*א��L*אKx!Jא������7
م��Pאز�@*א��L*אKx!Jא������7
م��Pאز�@*א��L*אK����������

؛ ألنه غرر إذ ال يعلـم هـل )8(تراب الصاغة خالفاً ملن أجازهوال جيوز شراء 
فيـــه شـــيء أم ال ولـــو علـــم أن فيهـــا شـــيئاً مل يظهـــر ومل يعلـــم قـــدره وال حـــرزه، 

  .)9(وذلك غرر جمهول
                                                           

 في (م): مما. )1(

 في (ق): وm يحق. )2(

 ).307-304)، الكافى: (ص: 2/159انظر: التفريع: ( )3(

 ).309 -306الكافى: (ص: )، 2/159انظر: التفريع: ( )4(

 ).2/274انظر: المھذب: ( )5(

 .)275( سورة البقرة، ا.ية:) 6(

 في (م): مروى. )7(

) قال ابن أبي موسى في "اzرشاد" بجوار ذلك وھو قول مالك؟ وروي عن الحسن والنخع�ى وربيع�ة واللي�ث 8(
 ).4/65(المغني: 

 وذلك غرر مجھول: سقطت من (م). )9(
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�������������������5א��*9�W9*��5א����W9*��5א����W9*��5א����W9*��5א����W9*��5א����W9*��5א����W9*��5א����W��������

، والغـــرر يكـــون بوجـــوه: منهـــا )3(عنـــه �لنهيـــه  )2(غـــري جـــائز )1(بيـــع الغـــرر
وجيـوز  )4(يف كمي أو صندوقي أو كفـي اجلهل جبنس املبيع كقولك: بعتك ما

أو بيضــــة، وجيــــوز أن يكــــون فيــــه درة أو  )5(أن يكــــون يف كمــــه جــــوزة أو لــــوزة
  .ةتياقو 

ومنهـا اجلهـل بصـفة املبيـع وإن عـرف جنسـه مثـل أن يسـلم إليـه يف عبـد أو 
يف جرابـــه  )6(ثـــوب وال يـــذكر نوعـــه وال صـــفته، ومـــن هـــذا البـــاب بيـــع الســـاج

والثــوب املطــوى، فــإذا عــرف جنســه وصــفته جــاز وخــرج عــن الغــرر، ومنــه بيــع 
، )9(وبيــــع احلصــــاة )8(عنــــه -�-رســــول اهللا ــــى  )7(املالمســــة واملنابــــذة الــــيت

واملالمسة أن جيب البيع بلمـس الرجـل الثـوب وإن مل يبينـه وال عـرف مـا فيـه، 
ذ اآلخــر ثوبــه إليــه، فيجــب وينبــ )10(واملنابــذة أن ينبــذ الرجــل ثوبــه إىل اآلخــر

علـى ذرعهمـا وكـذلك  )11(غري أن ينشـر الثـوبني ويقفـا البيع بينهما بذلك من

                                                           

أصل الغرر النقصان من قول العرب غارت الناق�ة إذا نق�ص لبنھ�ا، واص�طQحاً ق�ال اب�ن عرف�ة:  :بيع الغرر) 1(
)، ح�دود اب�ن عرف�ة م�ع ش�رح الرص�اع 212الغرر ما تردد بين السQمة والعط�ب (انظ�ر: غ�رر المقال�ة ص: 

 ).253(ص: 

 ).331-330: )، الكافى: (ص212)، الرسالة: (ص: 2/165)، التفريع: (2/253) انظر: الموطأ: (2(

   سبق تخريج الحديث. )3(

 أو صندوقي أو كفي: سقطت من (م). )4(

 أو لوزة: سقطت من (ق). )5(

 ).293الساج: الطيلسان المقور الضخم الغليظ (المصباح المنير ص:  )6(

 في (م): الذي. )7(

إبط�ال بي�ع المQمس�ة  )، ومس�لم ف�ي البي�وع، ب�اب:3/25أخرجه البخاري ف�ي البي�وع، ب�اب: بي�ع المQمس�ة: ( )8(
 ).3/1151والمنابذة: (

 ).3/1153أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطQن بيع الحصاة: ( )9(

 في (ق): ثوبا ا.خر. )10(

 في (م): أو بنيا. )11(
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بيـــع احلصـــاة كـــانوا يف اجلاهليـــة إذا أعجـــب الرجـــل الثـــوب تـــرك عليـــه حصـــاة 
صحيحاً أو معيبـاً، وقيـل:   )1(فيجب البيع بذلك وال يكون له رد سواء وجده

كــان الرجــل يســوم بــالثوب وبيــده حصــاة فيقــول لصــاحبه: إذا ســقطت هــذه 
  احلصاة من يدي فقد وجب البيع، هذه البيوع من بيوع اجلاهلية.

ومـــن بيـــع الغـــرر املزابنـــة: وهـــو بيـــع معلـــوم مبجهـــول مـــن جـــنس أو جمهـــول 
بــا حــرم؛ ألجــل مــن جــنس وقــد بيناهــا، فــإن كــان ذلــك ممــا فيــه الر  )2(مبجهــول

الفضـل،  )3(التفاضل وإن كان مما ال ربـا فيـه كـان خطـراً أو قمـاراً إال أن يتبـني
، ومــن اخلطــر أن يبيعــه جزافــاً يعلــم  )4(فيجــوز ألنــه خيــرج حينئــذ عــن التخــاطر

  كيله وال يعلمه به فيدخل املبتاع على ذلك.
والضــالة واملغصــوب  )5(ومــن أنــواع الغــرر مــا ال يقــدر علــى تســليمه كــاآلبق

والطري يف اهلواء والسمك يف املاء وكـل هـذا ال جيـوز بيعـه؛ ألنـه ال يقـدر علـى 
تســليمه مث ال خيلــو أن تكــون صــفة البيــع معلومــة هلمــا أو جمهولــة، فــإن كانــت 
معلومـــة والغـــرر مـــن وجـــه واحـــد وهـــو العجـــز عـــن التســـليم إال أن يبـــاع اآلبـــق 

 ت قبضـته، واملغصـوب مـن غاصـبه وملوجـدمها وحصـال حتـ )6(والضـالة ممـن قـد
علـى صـفاا أو عـرف مـا  )7(يبعد عـدامها مـن مالكهـا أو يثبـت عنـده بقاؤمهـا

إليه فيجـوز حينئـذ بيعـة هلمـا وإن كانـت صـفاما غـري معلومـة للمالـك  انتقال
  الغرر من وجهني: اجلهل والعجز عن التسليم. دخل بيعهما

                                                           

  في (م): أصابه. )1(
 بمجھول: سقطت من (ق). )2(

 في (م): يتيقن. )3(

 في (ق): المخاطر. )4(

 ).218الة ص: ) ا.بق: الھارب (غرر المق5(

 قد: سقطت من (ق). )6(

 بقاؤھما: سقطت من (م). )7(
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احلبلــة وهــو نتــاج مــا ) 1(بيــع حبــلومــن هــذا البــاب بيــع األجنــة واســتثناؤها و 
الناقـة واملضـامني وهـو مـا يف ظهـور الفحـول، فهـذا جيمـع األمـرين اجلهـل  تنتج

  والعجز عن التسليم. باملبيع
ومنـه أيضـاً التســليم علـى أجــل ال يوجـد فيـه املســلم فيـه فيعجــز املسـلم إليــه 

  عن تسليمه.
أو أجلــه،  )2(رهومــن وجــوه الغــرر اجلهــل بــالثمن، إمــا يف جنســه أو يف مقــدا

، فأمــا يف اجلــنس فمثــل أن يبيعــه مبــا حيكــم بــه زيــد أو  )3(وكــذلك يف املثمــون
مـن رقـاع يكتـب فيهــا عـدة أمثـان أو خيـرج بــه  )4(يسـميه عمـرو أو يقـع يف يــده

السهم يف قرعة، أو ما أشبه ذلك يف املقـدار مثـل مـا خيـرج بـه سـعر اليـوم ومـا 
عمـرو ومـوت فـالن ) 5(يبيع به فالن متاعه، ويف األجل حنو قـدوم زيـد وزفـاف

  وما أشبه ذلك.
ومــن هــذا البــاب بيعتــان يف بيعــة: وصــفته أن يبيعــه هــذا الثــوب إمــا بعشــرة 
نقــداً أو خبمســة عشــر إىل أجــل علــى أنــه قــد وجــب بأحــد الثمنــني، فأمــا إن  

، فــــذلك )8(وإن مل يــــرض رد ومل جيــــب )7(علــــى أنــــه إن رضــــي أجــــاز )6(كــــان
  جائز؛ ألن العقد مل جيب فال حيصل غرر، وقد يقع على وجوه ُأَخْر.

، ومــا أشــبه ذلــك مــن )9(ومــن الغــرر بيــع اللحــم يف جلــده واحلنطــة يف تِبنهــا
ه الغرر، وما ال ترجى سالمته كاملريض يف سياقه وما ال يدري هل يسـلم وجو 

                                                           

 حبل: سقطت من (م). )1(

 في (ق): إما جنسه أو مقداره. )2(

 في (م): المثمن. )3(

 في (ق): أو برقاع، وفي (ر): أو ما يضع. )4(

 في (ق): وفاة. )5(

 إن كان: سقطت من (م). )6(

 في (م): جاز. )7(

 (م). ولم يجب: سقطت من )8(

 في (م): في بيتھا. )9(



341 

أم يتلف وال أمارة على ذلك تغلب على الظن معها سـالمته مثـل بيـع الثمـار 
قبــل بــدو صــالحها، وأبــواب الغــرر كثــرية وقــد نبهنــا بقــدر مــا ذكرنــاه منهــا مــا 

احلاجــة إليــه  أمهلنــاه، وال خــالف أن يســريه ال مينــع صــحة البيــع وإن مــا تــدعو
  الذي مينع ما زاد على ذلك. )1(منه معفو عنه وأن

z���z���z���z���z���z���z���z���11x/Iو@*א�Q2�A�5א���7Kx/Iو@*א�Q2�A�5א���7Kx/Iو@*א�Q2�A�5א���7Kx/Iو@*א�Q2�A�5א���7Kx/Iو@*א�Q2�A�5א���7Kx/Iو@*א�Q2�A�5א���7Kx/Iو@*א�Q2�A�5א���7Kx/Iو@*א�Q2�A�5א���7K����������������������������������������
 ، وذلـك عـن كـان يعـرف مـا)3(خالفاً للشافعي )2(جيوز بيع األعمى وشراؤه

��m�m�m�m��X��W��X��W��X��W��X��Wيوصــف لــه وســواء كــان بصــرياً فعمــى أو ولــد أعمــى لقولــه تعــاىل:
[��Z��Y[��Z��Y[��Z��Y[��Z��Y llll�)4( وقياســـاً علـــى البصـــري بعلـــل)إمـــا ألن كـــل مـــن جـــاز  )5

أن يوكل يف البيع صح  )7(جاز بيعه لألعيان، أو ألن كل من صح )6(تسليمه
  أن يليه بنفسه. 

z���z���z���z���z���z���z���z���22x/��4�5���Q0ن���%eV�5א���56(�7Kx/��4�5���Q0ن���%eV�5א���56(�7Kx/��4�5���Q0ن���%eV�5א���56(�7Kx/��4�5���Q0ن���%eV�5א���56(�7Kx/��4�5���Q0ن���%eV�5א���56(�7Kx/��4�5���Q0ن���%eV�5א���56(�7Kx/��4�5���Q0ن���%eV�5א���56(�7Kx/��4�5���Q0ن���%eV�5א���56(�7K����������������������������������������

ال جيوز بيـع اإلنسـان علـى بيـع أخيـه، وذلـك إذا أركـن إليـه وقـرب اتفاقهمـا 
الــثمن ومل يبــق إال العقــد أو قريــب منــه، فأمــا إن كــان يف أول  )8(علــى تقــدير

ويف فسخه  ،)9(الغرض وابتداء السوم قبل التقدير والركون فال بأس والقول فيه
  إن وقع كالقول يف النكاح وقد بيناه.

  

  

                                                           

 في (ق): وuن. )1(

 ).360انظر: الكافي: (ص:  )2(

 ).98)، اzقناع (ص: 88انظر: مختصر المزني (ص:  )3(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 4(

 بعلل: سقطت من (ق). )5(

 في (م): سلمه. )6(

 في (م): جاز. )7(

 في (ق): تقرير. )8(

 .)218ص:()، الرسالة: 2/166)، التفريع: (2/684انظر: الموطأ: ( )9(
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z���z���z���z���z���z���z���z���33xj�6�5א����7Kxj�6�5א����7Kxj�6�5א����7Kxj�6�5א����7Kxj�6�5א����7Kxj�6�5א����7Kxj�6�5א����7Kxj�6�5א����7K����������������������������������������
وصــفته: أن يزيــد التــاجر يف الــثمن ال لنفســه بــل  )1(بيــع الــنجش غــري جــائز

، وإن وقــع فســخ )3(�نهيــه علــى مزايدتــه، فهــذا ال جيــوز ل )2(ليغــر غــريه فينــزل
؛ ألن النهــي يقتضــي علــى الفســاد، وألن فيــه )4(خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي

 علـى النـاس وإفسـاد ملعايشـهم ألن مـن عـادة النـاس أن يركنـوا إىل زيـادة مضرة
 ويعتقــدوا أـــا تســاوي مــا يبذلونـــه فيهــا، وذلــك فســـاد وضــرر فوجـــب التــاجر
  فسخه.
z���z���z���z���z���z���z���z���44x�5א.��*��0��د����������������������������������������������0��7Kא�%�50و���5א.��*��0��د����0��7Kxא�%�50و���5א.��*��0��د����0��7Kxא�%�50و���5א.��*��0��د����0��7Kxא�%�50و���5א.��*��0��د����0��7Kxא�%�50و���5א.��*��0��د����0��7Kxא�%�50و���5א.��*��0��د����0��7Kxא�%�50و���5א.��*��0��د����0��7Kxא�%�50و

: عـــــن �النـــــيب لنهـــــي  )5(وال جيـــــوز تلقـــــي الســـــلع قبـــــل أن تـــــورد األســـــواق
وفائدتـــه أالّ ال يســـتبد األقويـــاء ـــا دون الضـــعفاء ومـــن ال قـــدرة لـــه  ،)6(ذلـــك

ثبت املنع منه فمـن فعـل ذلـك ُخـري بقيـة أهـل األسـواق  على مشاركتهم، وإذا
  يف أن يشاركوه فيما اشرتاه أو يرتكوه له.

عــن ذلــك وقــال: "دعــوا النــاس  ــي: �النــيب ألن ) 7(وال يبيــع حاضــر لبــاد
، وفائـــدة ذلـــك أن فيـــه إضـــراراً بالنـــاس ألن )8(اهللا بعضـــهم مـــن بعـــض" يـــرزق
ويضــر ــم بيــع مــا جيلبونــه بــالرخص كمــا ال يعرفــون األســعار  الباديــة )9(أهــل

شـراؤه بـالغالء ألن أهـل احلضـر ال يصـلون إليـه إال بعـوض  يضر بأهـل احلضـر

                                                           

 ).365)، الكافي: (ص: 2/167)، التفريع: (2/684انظر: الموطأ: ( )1(

 في (ق): فيزيد. )2(

)، ومس��لم ف�ي البي��وع ، ب��اب: تح��ريم بي��ع 3/24أخرج�ه البخ��اري ف��ي البي��وع، ب��اب: m بي�ع عل��ى بي��ع أخي��ه: ( )3(
 ).3/1155الحاضر للباد: (

 ). 88)، مختصر المزني (ص: 30-2/29شرح الميداني: ( مع -انظر: مختصر القدوري  )4(

 ).367)، الكافى: (ص: 2/167انظر: التفريع: ( )5(

 : عن النجش الذي سبق تخريجه قريباً.�نھيه ) ھذا جزء من حديث 6(

 ).367)، الكافى: (ص: 2/167انظر: التفريع: ( )7(

)، ومس��لم ف�ي البي��وع ، ب��اب: تح��ريم بي��ع 3/24البي��وع، ب��اب: m يب�ع عل��ى بي��ع أخي��ه: (أخرج�ه البخ��اري ف��ي  )8(
 ).3/1157الحاضر للباد: (

 أھل: سقطت من (م). )9(
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جلهـــا مـــن املبـــاح الـــذي يؤخـــذ بغـــري عـــوض فيجـــب أن  )1(وأمـــوال أهـــل البـــدو
علـــيهم، فـــإذا بـــاع هلـــم السماســـرة والتجـــار بـــاعوا  يقـــدم النظـــر ألهـــل احلضـــر
  .)2(ستوفاة فأضر ذلك باحلاضرةباألسعار الغالية واألمثان امل

وإذا ثبت منع ذلك فقيل: يفسخ إن وقع، وقيل: ال يفسخ، فوجـه الفسـخ 
عقوبــة لفاعلـــه للنظـــر العـــام، وألن قصــده قطـــع أرزاق النـــاس، ووجـــه اإلمضـــاء 
فـــألن  الفســـاد منتـــف عنـــه مـــن جهـــة العقـــد أو املعقـــود عليـــه، وإمنـــا هـــو حلـــق 

فأمــا أن يكــون قطــع حــق آدمــي متعـــني اآلدميــني علــى وجــه الرفــق واإلعانــة، 
فقـــال: مالـــك ال بـــأس بـــه اعتبـــارا بالشـــراء لغـــريهم ألن  فـــال، وإمـــا الشـــراء هلـــم

احلاضـــر يعـــرف مثـــن مـــا يبيعـــه فـــال يستضـــر مبـــن يشـــرتى منـــه احلاضـــر للبـــادي 
خبــالف البيــع هلــم، وقــال بعــض أصــحابه: ال يشــرتي هلــم وهــو والبيــع ســواء، 

ار فيبذلون فيما يشرتونه أكثر ممـا يبذلونـه إذا ووجه هذا أم ال يعرفون األسع
  توىل هلم التجار فيضر باحلاضرة كالبيع هلم.

z���z���z���z���z���z���z���z���55xU+%&�7א�KxU+%&�7א�KxU+%&�7א�KxU+%&�7א�KxU+%&�7א�KxU+%&�7א�KxU+%&�7א�KxU+%&�7א�K����������������������������������������

 ؛ ألن النــاس مــالكون ألمــواهلم)4(علــى أهــل األســواق غــري جــائز )3(التســعري
: امتنـع �النـيب والتصرف فيهـا فـال جيـربون علـى بيعهـا إال مبـا خيتارونـه، وألن 

التسعري ملا سئل فيه فقيل له: لو سعرت لنـا، فقـال: "إن اهللا هـو القـابض من 
والباســــط واملغلــــي واملــــرخص، وإين ألرجــــو أن ألقــــى اهللا ولــــيس ألحــــد مــــنكم 

  .)5(عندي مظلمة ظلمته إياها يف عرض وال مال"

                                                           

 في (م): البادية. )1(

 في (م): بالحاضر. )2(

معل�وم" (ح�دود ) التسعير عرفه ابن عرفة بقوله: "تحديد ح�اكم الس�وق لب�ائع الم�أكول في�ه ق�دراً للمبي�ع ب�درھم 3(
 ).258ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 

 ).360)، الكافى: (ص: 2/168)، التفريع: (2/651انظر: الموطأ: ( )4(

)، وابن ماجه في التجارات، باب: م�ن ك�ره أن يس�عر: 3/731) أخرجه أبو داود في اzجازة، باب: التسعير: (5(
 ) وقال: حسن صحيح. 3/606حابرة: ()، والترمذي في البيوع، باب: بعدما جاء في الم2/741(
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فــإذا ثبــت ذلــك فالــذي خيــاف ضــرره بعقــد التســعري هــو الزيــادة فيــه وهــذا 
ن حيـــط الســـعر: إمـــا أن تلحـــق بالنـــاس، وإمـــا أن ميكـــن حســـمه بـــأن يقـــال ملـــ

أن يكون بيع الناس مثًال للخبز عشرة أرطال بدرهم فيبتـدئ  تنصرف، ومثاله
فيقــال لـــه: إنــا ال نســعر عليــك وال يلزمــك البيــع مبـــا ال  هــو البيــع علــى مثانيــة

األمثان زيادة على بيـع غـريك  )1(ختتار، ولكن نأمرك بأن ال تضر بالناس تغلي
ذلـك بالنـاس، فإمـا بعـه علـى بـيعهم وإال أزلنـا  يقتدي البـاقون بـك فيضـرلئال 

قـــــال  -�-بصـــــرفك عــــنهم، وقـــــد روي: أن عمـــــر  )2(النـــــاس اإلضــــرار عـــــن
  .  )3(حلاطب بن أيب بلتعة مثل ذلك

z���z���z���z���z���z���z���z���66xb*S.�7אKxb*S.�7אKxb*S.�7אKxb*S.�7אKxb*S.�7אKxb*S.�7אKxb*S.�7אKxb*S.�7אK����������������������������� �� �� �� �
إذا أضرت بأهل البلد ممنوعـة يف كـل مـا ـم حاجـة إليـه وضـرورة  )4(احلكرة

إىل شــــرائه وكثرتــــه، ســــواء كــــان طعامــــاً أو ثيابــــاً أو أي شــــيء كــــان مــــن أنــــواع 
، وروي: )6(: "ال حيتكـــر إال خـــاطئ"�، واألصـــل يف منعهـــا قولـــه )5(األمـــوال

خــرج إىل املســجد  �وروي: أن عمــر  ،)7("املرتبصــون بالطعــام هــم اآلمثــون"
فرأى طعامـاً منشـوراً فقـال: مـا هـذا؟ قـالوا: طعـام جلـب إلينـا، قـال: بـارك اهللا 
فيه وفيمن جلبه، قالوا: إنه قد احتكره فالن وفالن فدعامها فقاال له: نشرتى 

يقــــول: "مــــن احتكــــر علــــى  -�-بأموالنــــا ونبيــــع، فقــــال: مسعــــت رســــول اهللا
، وهــــذا هــــو يف البلــــدان )8(املســــلمني طعــــامهم ضــــربه اهللا بــــإفالس أو جــــذام"

                                                           

 في (م): بأن تقل. )1(

 في (ق): بالناس. )2(

 ).8/207عبد الرزاق: ()، و2/651أخرجه مالك في الموطأ: ( )3(

-4/227) الحكرة: ھو رصد اuسواق أي انتظار اuسواق، أي انتظار ارتفاع اuثمان (انظر مواھ�ب الجلي�ل: 4(
228.( 

 ).360)، الكافى: (ص: 2/168)، التفريع: (2/651(انظر: الموطأ:  )5(

 ).30/1227أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم اzحتكار في اuقوات: ( )6(

 .)، بلفظ قريب منه وھو: "m يحتكر إm الخوانون أي الخاطئون ا.ثمون"8/204أخرجه عبد الرزاق: ( )7(

 )، وإسناده صحيح ورجاله موثقون (مجمع الزوائد).2/729جلب: (أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب: الحكرة وال )8(
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الكبار واألمصار الواسعة  )1(االحتكار، فأما البلدان الصغار الذين َيُضُر  م
احلمل والتجهيز فال بأس، ألن ذلك غري مضر  اليت يكثر إليها اجللب ويتسع

بعــض األوقــات غــالء أو شــدة ويــؤدي ذلــك إىل  يف ))2ــم غالبــاً إال أن يتفــق
  ذ.اإلضرار بالناس فيمنع حينئ

z���z���z���z���z���z���z���z���77xKKK/+���Q0��W\Pم�
��7
م�א�&+*ض�,k�R0P�K+�)��و�KxKKK/+���Q0��W\Pم�
��7
م�א�&+*ض�,k�R0P�K+�)��و�KxKKK/+���Q0��W\Pم�
��7
م�א�&+*ض�,k�R0P�K+�)��و�KxKKK/+���Q0��W\Pم�
��7
م�א�&+*ض�,k�R0P�K+�)��و�KxKKK/+���Q0��W\Pم�
��7
م�א�&+*ض�,k�R0P�K+�)��و�KxKKK/+���Q0��W\Pم�
��7
م�א�&+*ض�,k�R0P�K+�)��و�KxKKK/+���Q0��W\Pم�
��7
م�א�&+*ض�,k�R0P�K+�)��و�KxKKK/+���Q0��W\Pم�
��7
م�א�&+*ض�,k�R0P�K+�)��و�K����������������������������������������

ال يعرض ملن جلب طعاماً أو غريه إىل بلد وال جيرب على بيعه وال مينـع مـن 
ألنـــه مل يضـــر بالنـــاس وال غلـــى علـــيهم ســـعراً وال اســـتبد  ؛وحكرتـــه )3(اختزانـــه

بشيء كان جيـب أن يسـاويهم فيـه، بـل يف منعـه مـن ذلـك إضـرار بـه وافتيـات 
ليبقيـه لنفسـه، فلـيس ألحـد  )4(ألنه إمنا تكلف جلبه وسـافر يف ختليصـه ؛عليه

أنــه قــال: مــن جلــب طعامــاً علــى  )5(اعــرتاض عليــه فيــه، وقــد روي عــن عمــر
  .)6(، فذلك ضيف عمر يبيعه كيف شاء ويذهب به حيث شاءعمود ظهره
z���z���z���z���z���z���z���z���88xن�����5א�+*�Kxن�����5א�+*�Kxن�����5א�+*�Kxن�����5א�+*�Kxن�����5א�+*�Kxن�����5א�+*�Kxن�����5א�+*�Kxن�����5א�+*�K����������������������������������������

بيع العربان منهٌي عنه إذا وقع علـى صـفة دون صـفته، وصـفته املمنوعـة أن 
يشــرتي الرجــل الســلعة بـــثمن معلــوم أو يكــرتي دابــة بكـــراء معلــوم وينقــد مـــن 

البيـع أو  )7(رضي إمضاءذلك شيئاً ليسكن البائع أو املكري إليه على أنه إن 
  .)8(الكراء وينقد بقيته وإن كره مل يرجع مبا نقده

                                                           

 البلدان: سقطت من (م). )1(

 في (م): ينفق. )2(

 في (م): من حابه. )3(

 تحصيله.في (م):  )4(

 في (ق): ابن عمر. )5(

 ).8/206أخرجه عبد الرزاق: ( )6(

 في (م): أمضى. )7(

 ).366)، الكافى: (ص: 2/168()، التفريع: 610-2/609انظر: الموطأ: ( )8(
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 املــال أكــل مــن وألنــه ،)1(العربــان بيــع عــن �لنهيــه وإمنــا قلنــا إنــه ممنــوع،؛ 
 هـــو وإمنـــا والصـــدقة، اهلبـــة وجـــه علـــى وال عـــوض بغـــري يـــذهب ألنـــه بالباطـــل

  .القمار من ضرب
 البــائع غــري يــد علــى العربــان جيعــل أن فهــو ،)2(اجلــائزة الصــفة علــى ووقوعــه

 وسـلفاً، بيعـاً  فيكـون املشـرتي كـره إن يـرده مث بـه ينتفـع لـئال خمتومـا يـده وعلى
 اإلمضـــاء اختـــار فـــإن: ينظـــر مث ذلـــك مـــن )3(خيـــاف مـــا زال عليـــه خـــتم فـــإذا

 فهــذا اســرتجعه، كــره وإن كــراء، كــان إن األجــرة أو الــثمن مــن بــه احتســب
  .املنع يقتضي ما فيه ليس ألنه جائز

z���z���z���z���z���z���z���z���99���xK�
����K�
���5א��K���xK�
����K�
���5א��K���xK�
����K�
���5א��K���xK�
����K�
���5א��K���xK�
����K�
���5א��K���xK�
����K�
���5א��K���xK�
����K�
���5א��K���xK�
����K�
���5א��K����������������
الـــدين  وهـــو )6(بالكـــالئ الكـــالئ عـــن �لنهيـــه  )5(ممنـــوع )4(الـــدين بالـــدين

بالدين، وذلك إذا كـان مـن الطـرفني مثـل أن حيـل لـه سـلف مـن عـروض علـى 
رجل فيجعلها مثناً لشيء آخر من سلم ينتقل إليـه أو أن يسـلم إليـه يف شـيء 

  املسلم للمسلم إليه، فهذا كله ممنوع.بثمن معلوم ديناً يف ذمة 
فأمـــا فســـخ الـــدين إذا حـــل يف عـــني بتـــأخر قبضـــها وتكـــون مضـــمونة علـــى 
بائعهــا فمنعــه مالــك وابــن القاســم وأجــازه أشــهب وغــريه وذلــك كثمــرة جيتنيهــا 
أو سلعة غائبة أو دار يسكنها مدة أو ما أشبه ذلك، فوجه املنع أنه مفسوخ 

                                                           

)، وابن ماجه في التجارات، ب�اب: 3/283)، وأبو داود في ا البيوع، باب: العربان: (2/609أخرجه مالك: ( )1(
 )2/183)، وأحمد: (2/738بيع العربان: (

 الجائزة: سقطت من (ق). )2(

 في (م): يخافه. )3(

أخرى غي�ر س�ابق تق�رر أح�دھما عل�ى ا.خ�ر (الرص�اع ) قال ابن عرفة: ھو بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة 4(
 ).252علي ابن عرفة ص: 

 ).364)، الكافى: (ص: 217)، الرسالة: (ص: 2/69انظر: التفريع: ( )5(

)، وقال صحيح على شرط مس�لم، غي�ر أن الح�افظ اب�ن حج�ر 2/57)، والحاكم: (3/71) أخرجه الدارقطني: (6(
))، كم�ا 2/157ي إس�ناده موس�ى ب�ن عبي�دة، وھ�و مت�روك (الدراي�ة: (نبه على خطأ الحاكم ف�ي ذل�ك وق�ال: وف�

 )، والبزار وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرھم.5/290أخرج الحديث البيھقي: (
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ضــمان الغــرمي، فأشــبه أن يفســخ شــيء يف الذمــة، فيمــا ال يتنجــز ومــا هــو يف 
  ووجه اجلواز أنه فسخ الدين يف عني كاملقبوض. 

z���z���z���z���z���z���z���z���1010���x��+�5و�v������������a��2���Kز��7א�
���P4�mE�Kو���)���+*����5vو�+�����a��2���K���xز��7א�
���P4�mE�Kو���)���+*����5vو�+�����a��2���K���xز��7א�
���P4�mE�Kو���)���+*����5vو�+�����a��2���K���xز��7א�
���P4�mE�Kو���)���+*����5vو�+�����a��2���K���xز��7א�
���P4�mE�Kو���)���+*����5vو�+�����a��2���K���xز��7א�
���P4�mE�Kو���)���+*����5vو�+�����a��2���K���xز��7א�
���P4�mE�Kو���)���+*����5vو�+�����a��2���K���xز��7א�
���P4�mE�Kو���)���+*��
وصــفته أن يكــون علــى رجــل ديــن مل ) 1( الوضــع علــى التعجيــل ممنــوع منــه

مـــن البــاقي، فهـــذا غـــري لصــاحبه: نأخـــذ بعضــه معجـــالً وتربئــين  فيقـــول) 2(حيــل
جائز ألمرين: أحدمها أنه يدخله الربا إن كـان يف ذهـب أو فضـة أو طعـام أو 

، وروي ذلــك عــن ابــن )3(مــا حيــرم التفاضــل فيــه، واآلخــر: انــه قــرض جيــر نفعــاً 
ــل إذا وكــذلك الصــحابة، إمجــاع وهــو ،)4(عمــر وزيــد ابــن ثابــت بعضــه لــه عج 

 ذلــك تــرك ألنــه األول؛ األجــل علــى زيــادة بالبــاقي أخــره إن علــى األجــل قبــل
  .)5(للتعجيل األجل
z���z���z���z���z���z���z���z���1111x���vq���7*��א��Kx���vq���7*��א��Kx���vq���7*��א��Kx���vq���7*��א��Kx���vq���7*��א��Kx���vq���7*��א��Kx���vq���7*��א��Kx���vq���7*��א��K����������������������������������������

إذا بـــاع ملـــك غـــريه بغـــري إذنـــه انعقـــد البيـــع ووقـــف علـــى إجـــازة املالـــك أو 
، وفرق أبو حنيفة بينهما فأجـاز يف )7(بغري إذنهوكذلك إذا اشرتى له  ،)6(رده

فــدليلنا علــى  .)10(يف املوضــعني )9(، ومنعــه الشــافعي)8(يف الشــراء البيــع ومنعــه
دفـع  -�-لنـيبا : أن)12(وعروة البارقي )11(الشافعي حديث حكيم بن حزام
                                                           

  ). 325-324)، الكافى: (ص: 213)، الرسالة: (ص: 2/169)، التفريع: (194-3/190انظر: المدونة: ( )1(

 ) أي: لم يحن وقت سداد الدين.2(

 في (م): منفعة.  )3(

 ).4/57انظر: المغني: ( )4(

 في (م): للتعجل. )5(

 أورده: سقطت من (م). )6(

 ).396-395)، الكافى: (ص: 2/318انظر: التفريع: ( )7(

 ).2/18)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (83-82انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )8(

 ).92-91)، اzقناع (ص: 16-3/15انظر: اuم: ( )9(

 في (م): الوجھين. )10(

: بن خويلد بن أسد بن عبد العزي، اuس�دي، أب�و خال�د المك�ي اب�ن أخ�ي خديج�ة أم الم�ؤمنين، أس�لم ي�وم حكيم بن حزام) 11(
 )).176الفتح وصحب، كان عالماً بالنسب، مات سنة أربع وخمسين أو بعدھا (تقريب التھذيب، (ص: 

ابن أبي الجعد وقيل اسم ابيه عي�اض، ص�حابي، س�كن الكوف�ة، وھ�و أول : بن الجعد، ويقال: عروة البارقي) 12(
 )).389قاضي بھا (تقريب التھذيب، (ص: 
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بأحـدمها شـاة  إليه ديناراً ليبتاع لـه شـاة، فابتـاع شـاة مث باعهـا بـدينارين فابتـاع
وألنـه عقـد  ،)1(فأخذه وبارك لـه يف صـفقته �لنيب اوجاء بالدينار اآلخر إىل 

متليـك  اإلجازة، فجاز أن يقـع موقوفـاً عليهـا كالوصـية، وألنـهمتليك يفتقر إىل 
  ، كالتصدق باللقطة.)2(مللك الغري بغري إذنه

ــــول أحــــد طــــريف العقــــد فجــــاز أن يقــــف  ــــا علــــى أيب حنيفــــة: أن القب ودليلن
  إمضائه كاإلجياب. على )3(العقد

z���z���z���z���z���z���z���z���1212x�ً�eא*�eًא�
�����������������������������������������K2���Kא@?����
ًא��e*א�K2���Kx�ً�eא@?����
ًא��e*א�K2���Kx�ً�eא@?����
ًא��e*א�K2���Kx�ً�eא@?����
ًא��e*א�K2���Kx�ً�eא@?����
ًא��e*א�K2���Kx�ً�eא@?����
ًא��e*א�K2���Kx�ً�eא@?����
ًא��e*א�K2���Kx�ً�eא@?����

 أن يبيعه مـن نصـراين ألنـه مسـاٍو لـه يف الـدينإذا اشرتى عبداً نصرانياً جاز 
    كبيع املسلم من املسلم.

z���z���z���z���z���z���z���z���1313x�ً20%(ًא�
����eא*�e��?@ذא�אE�Kx�ً20%(ًא�
����eא*�e��?@ذא�אE�Kx�ً20%(ًא�
����eא*�e��?@ذא�אE�Kx�ً20%(ًא�
����eא*�e��?@ذא�אE�Kx�ً20%(ًא�
����eא*�e��?@ذא�אE�Kx�ً20%(ًא�
����eא*�e��?@ذא�אE�Kx�ً20%(ًא�
����eא*�e��?@ذא�אE�Kx�ً20%(ًא�
����eא*�e��?@ذא�אE�K����������������������������������������

ــــداً مســــلماً ففيهــــا روايتــــان: إحــــدامها أنــــه ال يصــــح  إذا اشــــرتى نصــــراٌين عب
  واألخرى أن العقد يقع وجيرب على بيعه. ويفسخ

 ميلكـه النصـراين قطـع اسـتدامته: أن كل معىن إذا طرأ على ما فوجه األولى
يف حــق املســلم، فــإذا وجــد ابتــداء منــع العقــد أصــله النكــاح إذا أســلمت حتتــه 

 )5(، وكــذلك وجــود اإلســالم مينــع ابتــداء عقــده)4(اســتدامة نكاحــه منــع ذلــك
  عليها كذلك العقد على الرقبة.

                                                           

)، وحديث حكيم فقد أخرجه أب�و داود 28،4/187أما حديث عروة، فقد أخرجه البخاري في المناقب، باب: ( )1(
اuم���ين يتج���ر في���ربح: )، واب���ن ماج���ه ف���ي الص���دقات ب���اب: 3/679ف���ي البي���وع ف���ي المض���ارب يخ���الف: (

)، وف��ي إس��ناده س��عيد ب��ن زي��د أخ��و حم��اد مختل��ف في��ه  34،3/550)،والترم��ذي ف��ي البي��وع، ب��اب: (2/803(
 ).3/5تلخيص الحبير: انظر: (

 بغير إذنه: سقطت من (ق). )2(

 العقد: سقطت من (ق). )3(

 في (م): استدامته نكاح. )4(

 في (ق): العقد. )5(
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: أنــه قــد ثبــت لــه عليــه ملــك بوجــه وهــو أن يســلم يف ملكــه ووجــه الثانيــة
عليــه، وإذا كــان كــذلك مل يفســخ عقــده عليــه وبيــع عليــه أصــله إســالمه  فيبــاع

  يف ملكه.
z���z���z���z���z���z���z���z���1414x|S�5א����7�Kx|S�5א����7�Kx|S�5א����7�Kx|S�5א����7�Kx|S�5א����7�Kx|S�5א����7�Kx|S�5א����7�Kx|S�5א����7�K��������������������������������

اختلف أصحابنا يف بيع مـا أذن يف اختـاذه مـن الكـالب، فمـنهم مـن قـال: 
  .)1(ومنهم من قال: حيرم يكره،

ـى عـن مثـن الكلـب إال كلـب صـيد أو زرع  �ووجه اجلواز مـا روي: أنـه 
  ، وألنه جارح يصاد به كالبازى. )2(ماشية أو

عــن مثــن الكلــب؛ وألنــه حيــوان منهــى عــن اختــاذه إال  �ووجــه احلظــر يــه 
ألنــه  )3(للضــرورة كالســباع، وعلــى مــن قتلــه قيمتــه لصــاحبه خالفــاً (للشــافعي

حيــــوان يصــــح االنتفــــاع بــــه والوصــــية بــــه كاخليــــل والبغــــال، وألنــــه يمــــة جيــــوز 
  .)4(االصطياد جبها كالبازى)

z���z���z���z���z���z���z���z���1515xb9[+وא��i�6א��X�d�5א�����7
م��Pאز��Kxb9[+وא��i�6א��X�d�5א�����7
م��Pאز��Kxb9[+وא��i�6א��X�d�5א�����7
م��Pאز��Kxb9[+وא��i�6א��X�d�5א�����7
م��Pאز��Kxb9[+وא��i�6א��X�d�5א�����7
م��Pאز��Kxb9[+وא��i�6א��X�d�5א�����7
م��Pאز��Kxb9[+وא��i�6א��X�d�5א�����7
م��Pאز��Kxb9[+وא��i�6א��X�d�5א�����7
م��Pאز��K��������������������������������
  ؛ ألا عني جنسة كالدم.)5(ال جيوز بيع الزيت النجس وال العذرة للتزبيل

  
  
  
��������

                                                           

 )327) ، الكافى: (ص: 215انظر: الرسالة: (ص:  )1(

)، ومس���لم ف���ي المس���اقاة، ب���اب: تح���ريم ثم���ن الكل���ب: 3/43أخرج���ه البخ���اري ف���ي البي���وع، ثم���ن الكل���ب: ( )2(
)، وفيھما من غير اmستثناء، أما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه الترم�ذي ف�ي البي�وع، ب�اب: 3/1189(

 متكلم فيه.أبي المھزم وھو  ) عن3/578ما جاء في ثمن الكلب: (

 ما بين قوسين: سقط من (م). )3(

 ).328-327انظر: الكافى: (ص:  )4(

 ).251نحوه حتى تجود الزراعة (المصباح المنير ص: التزبيل: ھو تصليح اuرض بالزبل و )5(
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��������

����������������9��o�7א�W9��o�7א�W9��o�7א�W9��o�7א�W9��o�7א�W9��o�7א�W9��o�7א�W9��o�7א�W��������

يف حـديث حبـان: "واشـرتط اخليـار  �؛ (لقوله )1(اخليارالبيع جائز بشرط 
، )4(: "املتبايعـــان باخليـــار مـــا مل يفرتقـــا إال بيـــع اخليـــار"�وقولـــه  )3())2(ثالثـــاً"

  وألن اإلنسان حيتاج إىل تأمل ما يبتاعه وخيتاره فجاز ذلك.
z���z���z���z���z���z���z���z���11x�?F,�5وאI��א��K(�9��oאز�א@?אط�א�P�7�Kx�?F,�5وאI��א��K(�9��oאز�א@?אط�א�P�7�Kx�?F,�5وאI��א��K(�9��oאز�א@?אط�א�P�7�Kx�?F,�5وאI��א��K(�9��oאز�א@?אط�א�P�7�Kx�?F,�5وאI��א��K(�9��oאز�א@?אط�א�P�7�Kx�?F,�5وאI��א��K(�9��oאز�א@?אط�א�P�7�Kx�?F,�5وאI��א��K(�9��oאز�א@?אط�א�P�7�Kx�?F,�5وאI��א��K(�9��oאز�א@?אط�א�P�7�K��������������������������������

ومل  )6(اخليار ثالثاً" )5("واشرتط �جيوز أن يشرتطه البائع واملشرتى؛ لقوله 
يفرق، وألن اخليار وضع للتأمل واالختبار وكل واحـد منهمـا حمتـاج مـن ذلـك 

  إىل مثل ما حيتاج إليه اآلخر، فجاز اشرتاط كل واحد منهما له.
z���z���z���z���z���z���z���z���22x*�"دون�א�}%q����9��oא@?ط�א�K(אد�*qeאKx*�"دون�א�}%q����9��oא@?ط�א�K(אد�*qeאKx*�"دون�א�}%q����9��oא@?ط�א�K(אد�*qeאKx*�"دون�א�}%q����9��oא@?ط�א�K(אد�*qeאKx*�"دون�א�}%q����9��oא@?ط�א�K(אد�*qeאKx*�"دون�א�}%q����9��oא@?ط�א�K(אد�*qeאKx*�"دون�א�}%q����9��oא@?ط�א�K(אد�*qeאKx*�"دون�א�}%q����9��oא@?ط�א�K(אد�*qeאK��������������������������������

اشـــــرتطه أحـــــدمها انفـــــرد بالفســـــخ ومل يكـــــن لآلخـــــر مقـــــال معـــــه، وإن فـــــإن 
معاً، فقد تعلـق احلـق مـا فـال يسـقط حـق أحـدمها إال بإسـقاطه لـه،  اشرتطاه

إال باجتماعهما على إجـازة أو رد، فـإن اتفقـا علـى إمضـاء أو  وال يثبت البيع
فـــالقول اختلفـــا فاختـــار أحـــدمها الـــرد واآلخـــر اإلمضـــاء،  فســـخ كـــان هلمـــا وإن

خمتــار اإلمضــاء قــد أســقط حقــه مــن الفســخ وبقــى  املختــار للــرد؛ ألن )7(قــول
  غريه له. حق اآلخر وال يسقط بإسقاط

                                                           

 ).343)، الكافى: (ص: 214)، الرسالة: (ص: 2/171)، التفريع: (3/223انظر: المدونة: ( )1(

)، وسنده حسن، وفي إسناده محمد 2/789ماجه في اuحكام، باب: الحجر على من يفسد ما له: (أخرجه ابن  )2(
  بن إسحق وھو مدلس.

 ما بين قوسين: سقط من (م). )3(

)، ومسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجل�س: 3/17أخرجه البخاري في البيوع، باب: كم يجوز الخيار: ( )4(
)3/1163.( 

 والمشتري.في (م):  )5(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )6(

 ) قول: سقطت من (م).7(
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z���z���z���z���z���z���z���z���33xi0t�9����7אKxi0t�9����7אKxi0t�9����7אKxi0t�9����7אKxi0t�9����7אKxi0t�9����7אKxi0t�9����7אKxi0t�9����7אK��������������������������������

؛ لقولــه )2(خالفــاً للشــافعي )1(خيــار الــس غــري ثابــت والعقــد بــالقول الزم
خيــار  ؛ وألنــه عقــد معاوضــة كالنكــاح؛ وألن كــل )�m�m�m�m~��}~��}~��}~��}llll�)3 تعـاىل:

كان من مقتضى العقد جاز أن يبقى بعد االفرتاق كخيار العيـب وكـل خيـار 
الــثمن  )4(ال يثبــت بعــد االفــرتاق، فلــيس مــن مقتضــى العقــد كاخليــار يف إغــالء

ثابتاً مبقتضى العقد مل يصح وقوع العقـد علـى وجـه ال  ورخص؛ وألنه لو كان
 )5(ألن مفارقــة يصـح لــألب أن يشـرتى البنـه مــن نفسـه يتصـور فيـه، فكــان ال
  تصح. اإلنسان من نفسه ال

z���z���z���z���z���z���z���z���44xW9א*�&N��9&�2م�א����5وא��o�7و��5אKxW9א*�&N��9&�2م�א����5وא��o�7و��5אKxW9א*�&N��9&�2م�א����5وא��o�7و��5אKxW9א*�&N��9&�2م�א����5وא��o�7و��5אKxW9א*�&N��9&�2م�א����5وא��o�7و��5אKxW9א*�&N��9&�2م�א����5وא��o�7و��5אKxW9א*�&N��9&�2م�א����5وא��o�7و��5אKxW9א*�&N��9&�2م�א����5وא��o�7و��5אK��������������������������������
اخليــار موضــوع لتمــام البيــع واســتقراره ال للفســخ، فــإن اختــار مــن لــه اخليــار 

، )6(اإلمضــاء َمت البيــع وانــربم، وإن اختــار الفســخ تبينــا أن امللــك مل ينتقــل إليــه
البــائع، ويف احلــالتني فهــو يف احلكــم علــى ملــك البــائع وإنــه مل يــزل علــى ملــك 

وتلفــــه منــــه مــــا مل يتقــــرر مــــن املشــــرتي إمضــــاء خالفــــاً ملــــن يقــــول: إنــــه وضــــع 
وأن امللــــك قــــد انتقــــل بــــنفس العقــــد؛ ألنــــه إجيــــاب ال يلــــزم البــــائع  )7(للفســــخ

الثبـــوت عليـــه، فلـــم ينتقـــل امللـــك بـــه علـــى التجريـــد أصـــله إذا وجـــب ومل يقـــل 
؛ ألنــه متعلــق )8(ت، وألن اإلجيــاب مــع شــرط اخليــار غــري حمقــقللمشــرتي: قبلــ

بشـــيء يقـــع يف املســـتأنف، فاملشـــرتي يقبـــل إجيابـــاً غـــري حمقـــق فلـــم ينتقـــل بـــه 
  امللك.

                                                           

 ).343)، الكافى: (ص: 218)، الرسالة: (ص: 2/171انظر: التفريع: ( )1(

 ).91)، اzقناع (ص: 5-3/4انظر: اuم: ( )2(

  .1سورة البمائدة، ا.ية: ) 3(

 في (م): غQء. )4(

 في (ق): مفاوضة. )5(

 (ق).إليه: سقطت من  )6(

 )3/573)، المغني: (64) يقول بذلك الحنابلة (انظر: مختصر الخرقي، (ص: 7(

 في (ق): مستحق و في (ر): متحقق. )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���55x/S0(�7�z��,���7*��אKx/S0(�7�z��,���7*��אKx/S0(�7�z��,���7*��אKx/S0(�7�z��,���7*��אKx/S0(�7�z��,���7*��אKx/S0(�7�z��,���7*��אKx/S0(�7�z��,���7*��אKx/S0(�7�z��,���7*��אK��������������������������������

املبيـع، فإنـه  )1(كل تصـرف يفعلـه املالـك يف ملكـه ال حيتـاج إليـه يف اختيـار
 من البائع فسخاً، ومـن املشـرتى إمضـاء وذلـك رضا ممن له اخليار ويكون يعد

 كـــالوطء والتقبيـــل واللمـــس للـــذة وكاهلبـــة والصـــدقة بـــاملبيع واإلعتـــاق والتـــدبري

  : )3(بالسلعة )2(والكتابة، واختلف يف اإلجارة والرهن والتسوم
فعنـــد ابـــن القاســـم أنـــه اختيـــار ألنـــه تصـــرف مـــن املالـــك ال حيتـــاج إليـــه يف 

تيـــار عنـــد أشـــهب؛ ألنـــه قـــد يفعـــل نيابـــة عـــن الغـــري، املبيـــع ولـــيس باخ اختيـــار
اختيار وتزويج العبد وإسالمه يف صنعه اختيار عند ابـن القاسـم  وتزويج األمة

عنــد أشــهب، وجنايــة اخلطــأ ليســت باختيــار وجنايــة العمــد  وليســت باختيــار
وليست باختيار عند أشهب، والنظر يف هذا كله مع  اختيار عند ابن القاسم

  باختبار ألنه اختيار. واالستخدام ليسابن القاسم 
z���z���z���z���z���z���z���z���66x9��oא�b
(�7Kx9��oא�b
(�7Kx9��oא�b
(�7Kx9��oא�b
(�7Kx9��oא�b
(�7Kx9��oא�b
(�7Kx9��oא�b
(�7Kx9��oא�b
(�7K��������������������������������

، خالفــاً )5(املشــرتي املبيــع يف مثلــه )4(مــدة اخليــار متعلقــة مبــا ميكــن اختيــار
: "لكـل �؛ (لقولـه )6(أليب حنيفة والشافعي يف قصرها ذلـك علـى ثالثـة أيـام

ـــه: "إال بيـــع اخليـــار")7(مســـلم شـــرطه" مـــدة ملحقـــة ، فـــأطلق، وألـــا )8(، وقول
كاآلجــال ألــا مــدة حيتــاج   )9(بالعقــد فجــاز أن يكــون أكثــر مــن  ثالثــة أيــام)

فيهــا علــى اختبــار املبيــع كالثالثــة، وألن اخليــار موضــوع لتأمــل املبيــع واختيــاره 
  واملبيعات خمتلفة يف ذلك ويف قصرها على مدة حمصورة إبطال لفائدته.

                                                           

 في (ر): اختبار. )1(

 في (م): السوم. )2(

 ).2/92)، المقدمات: (343)، الكافى: (ص: 173- 2/171انظر: التفريع: ( )3(

 اختيار: سقطت من (م). )4(

 ).343)، الكافى: (ص: 214)، الرسالة: (ص: 2/172)، التفريع: (3/238المدونة: (انظر:  )5(

 ).91)، اzقناع (ص: 57انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )6(

 .) لم أعثرعلى تخريج لھذا الخبر؟ ولعله يريد حديث: "المسلمون عند شروطھم"7(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )8(

 ط من (ق).ما بين قوسين: سق )9(
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z���z���z���z���z���z���z���z���77x9��oط�א?F(�'�(ذא�EKx9��oط�א?F(�'�(ذא�EKx9��oط�א?F(�'�(ذא�EKx9��oط�א?F(�'�(ذא�EKx9��oط�א?F(�'�(ذא�EKx9��oط�א?F(�'�(ذא�EKx9��oط�א?F(�'�(ذא�EKx9��oط�א?F(�'�(ذא�EK��������������������������������

ــــه مقامــــهإذا مــــات مشــــ ــــايعني قــــام ورثت ــــار مــــن املتب خالفــــا أليب  )1(رتط اخلي
فعــم، ولقولــه  )�m�m�m�mF��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��Bllll )2 لقولــه تعــاىل: حنيفــة؛

وألنـه خيـار ثابـت يف عقـد بيـع كاخليـار  ،)3(:"من ترك ملكاً وحقاً فلورثتـه"�
 )4(بالعيــب، وألن مــن ورث شــيئاً ورثــه حبقوقــه كالــدين بــالرهن وخيــار التعيــني

  والرد بالعيب، وال يلزم عليه الوطء ألن ذلك ال يتصور فيه على وجه.
z���z���z���z���z���z���z���z���88x}%qوא��L�v(Vא�c��!C9�7א�&|��א��Kx}%qوא��L�v(Vא�c��!C9�7א�&|��א��Kx}%qوא��L�v(Vא�c��!C9�7א�&|��א��Kx}%qوא��L�v(Vא�c��!C9�7א�&|��א��Kx}%qوא��L�v(Vא�c��!C9�7א�&|��א��Kx}%qوא��L�v(Vא�c��!C9�7א�&|��א��Kx}%qوא��L�v(Vא�c��!C9�7א�&|��א��Kx}%qوא��L�v(Vא�c��!C9�7א�&|��א��K��������������������������������

إذا اختلـــف الورثـــة فـــأراد بعضـــهم اإلمضـــاء وبعضـــهم الفســـخ: فإمـــا رضـــوا 
أو فســـــخوا؛ ألـــــم يقومـــــون مقـــــام  مـــــوروثهم، ومل يكـــــن لـــــه تبعـــــيض  مجيعـــــاً،

  الصفقة.
��������z���z���z���z���z���z���z���z���99xR�+�������������7Kو9אC!�����9א�F*ط�4و�א�*��!�4و�א�&+�4�cو�א�*د����+��7KxRو9אC!�����9א�F*ط�4و�א�*��!�4و�א�&+�4�cو�א�*د����+��7KxRو9אC!�����9א�F*ط�4و�א�*��!�4و�א�&+�4�cو�א�*د����+��7KxRو9אC!�����9א�F*ط�4و�א�*��!�4و�א�&+�4�cو�א�*د����+��7KxRو9אC!�����9א�F*ط�4و�א�*��!�4و�א�&+�4�cو�א�*د����+��7KxRو9אC!�����9א�F*ط�4و�א�*��!�4و�א�&+�4�cو�א�*د����+��7KxRو9אC!�����9א�F*ط�4و�א�*��!�4و�א�&+�4�cو�א�*د����+��7KxRو9אC!�����9א�F*ط�4و�א�*��!�4و�א�&+�4�cو�א�*د� �� �� �� �

(ال فصـــل بـــني خيـــار الشـــرط، أو الرؤيـــة أو التعيـــني أو الـــرد بالعيـــب يف أن 
  .)5(ذلك كله موروث)

z���z���z���z���z���z���z���z���1010x����9�9|ن����Q0��5���&א��$SOKx����9�9|ن����Q0��5���&א��$SOKx����9�9|ن����Q0��5���&א��$SOKx����9�9|ن����Q0��5���&א��$SOKx����9�9|ن����Q0��5���&א��$SOKx����9�9|ن����Q0��5���&א��$SOKx����9�9|ن����Q0��5���&א��$SOKx����9�9|ن����Q0��5���&א��$SOK��������������������������������

 )6(أيامـاً جيوز أن يتبايعا ويشرتطا أو أحـدمها رضـا فـالن أو اختيـاره يومـاً أو 
ومل يفـرق،  )8("واشـرتط اخليـار ثالثـاً" �؛ لقولـه )7(خالفاً ألصحاب الشافعي

وألن اخليـار وضــع لتأمــل املبيــع وحــظ مشــرتطه، وقــد ال يعــرف ذلــك فيشــرتطه 
  لغريه لُيعرفه إياه.

                                                           

 ).344)، الكافى: (ص: 2/171انظر: التفريع: ( )1(

 .12سورة النساء، ا.ية: ) 2(

)، ومس�لم ف�ي الف�رائض، 8/5: (: "م�ن ت�رك م�اmً ف�ھل�ه"�قول النب�ي )أخرجه البخاري في الفرائض، باب: 3(
  ).3/1234: (من ترك ماmً فلورثتهباب: 

 في (م): خيار التعمير. )4(

)5(  ًQمن (م). سقط  ھذا الفصل كام 

 ).2/89)، المقدمات: (343)، الكافى: (ص: 2/172انظر: التفريع: ( )6(

 ).1/258انظر: المھذب: ( )7(

 ).1042سبق تخريج الحديث في الصفحة: ( )8(
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z����z����z����z����z����z����z����z����1111x�2��z�5ذ�(�X��������c+���&,א�U���9��oא�X�Cذא�EKx�2��z�5ذ�(�X��������c+���&,א�U���9��oא�X�Cذא�EKx�2��z�5ذ�(�X��������c+���&,א�U���9��oא�X�Cذא�EKx�2��z�5ذ�(�X��������c+���&,א�U���9��oא�X�Cذא�EKx�2��z�5ذ�(�X��������c+���&,א�U���9��oא�X�Cذא�EKx�2��z�5ذ�(�X��������c+���&,א�U���9��oא�X�Cذא�EKx�2��z�5ذ�(�X��������c+���&,א�U���9��oא�X�Cذא�EKx�2��z�5ذ�(�X��������c+���&,א�U���9��oא�X�Cذא�EK����������������

اخليار ويكون ملن اشرتط له فهل يثبت (مـع ذلـك ملشـرتطه مـن  )1(إذا ثبت
اخليــار لألجنــيب  )3(قــال ابــن القاســم: يثبــت) )2(املتبــايعني أم ال؟ فيــه خــالف

، فـإن اختـار األجنـيب رداً أو إجـازة وأبـاه )4(وللبائع إن كان هـو الـذي اشـرتطه
خليـــار مل البــائع فــالقول للبــائع، وإن كــان املشــرتي هــو الــذي شــرط لألجنــيب ا

عليـــه، وروى عنـــه  )5(يثبـــت إال لألجنـــيب فقـــط ومل يكـــن للمشـــرتي أن خيـــالف
  أيضاً: أن هلما املخالفة عليه وهو قول ابن حبيب.

وإمنــا قلنــا: إن شــرط اخليــار لألجنــيب ال يلــزم البــائع ألنــه مل يشــرتط لــه علــى 
رع وإرسـاله؛ وألن اخليـار لألجنـيب فـ )6(وجه التمليك، ولكن علـى وجـه تنبيهـه

  على ثبوته للبائع فيمتنع أن يثبت الفرع وينتفي به أصله.
أضـــــعف؛ ألن  )7(ووجـــــه التفريـــــق بـــــني البـــــائع واملشـــــرتي أن حـــــال املشـــــرتي

 اإلجياب ال يتعلق بصفة والقبول يتعلق ا، فجعل أمـره علـى التمليـك والنظـر

التســوية بينهمــا ألمــا متســاويان يف العقــد وحقوقــه، ال خيتلــف أصــحابنا أن 
  مشاورة األجنيب جائزة وال يلزم املتبايعني ألنه اشرتطها ال لغريه. شرط

z���z���z���z���z���z���z���z���1212x}%q4و�א��L�v(Vא�

م�א@?אط��9�vOא�+�-
�א"�*��6�Kx}%q4و�א��L�v(Vא�

م�א@?אط��9�vOא�+�-
�א"�*��6�Kx}%q4و�א��L�v(Vא�

م�א@?אط��9�vOא�+�-
�א"�*��6�Kx}%q4و�א��L�v(Vא�

م�א@?אط��9�vOא�+�-
�א"�*��6�Kx}%q4و�א��L�v(Vא�

م�א@?אط��9�vOא�+�-
�א"�*��6�Kx}%q4و�א��L�v(Vא�

م�א@?אط��9�vOא�+�-
�א"�*��6�Kx}%q4و�א��L�v(Vא�

م�א@?אط��9�vOא�+�-
�א"�*��6�Kx}%q4و�א��L�v(Vא�

م�א@?אط��9�vOא�+�-
�א"�*��6�K��������������������������������
ـــــار أو يفســـــخ فلـــــه حضـــــر اآلخـــــر أم  )8(إذا اختـــــار مشـــــرتط اخليـــــار أن خيت

)9(غـــاب
يف  �لقولـــه  ؛)10(خالفـــا أليب حنيفـــة يف اشـــرتاطه حضـــور صـــاحبه  

                                                           

 في (م): ثبت أن. )1(

 ).91-2/90)، المقدمات: (343)، الكافى: (ص: 2/172انظر: التفريع: ( )2(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )3(

 في(م): شرطه. )4(

 في (م): يحلف. )5(

 في (م): شبھة. )6(

 أن حال المشترى: سقطت من (ق). )7(

 في (م): أن يخير. )8(

 ).344 -343انظر: الكافى: (ص:  )9(

 ).2/14)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (75 -74طحاوي (ص: انظر: مختصر ال )10(



355 

 )2("فهــو خبــري النظــرين: إن رضــيها أمســكها، وإن ســخطها ردهــا" :)1(املصــراة
للفسخ مع بقاء مـدة اخليـار كمـا لـو حضـر صـاحبه،  )3(ومل يفرق، وألنه خمتار

  وألنه معىن ينقطع به خياره فلم يفتقر إىل رضا اآلخر كاإلجارة.   
z���z���z���z���z���z���z���z���1313x^0Y,�9א��oאKx^0Y,�9א��oאKx^0Y,�9א��oאKx^0Y,�9א��oאKx^0Y,�9א��oאKx^0Y,�9א��oאKx^0Y,�9א��oאKx^0Y,�9א��oאK��������������������������������

ــــه مــــدة ــــار ومل يضــــربا ل صــــح العقــــد وضــــرب للســــلعة مــــدة  إذا اشــــرتط اخلي
؛ ألن اإلطـالق حممـول )6(خالفاً ملن قال: إن البيـع فاسـد )5(يف مثلها )4(ختترب

  على العرف فيصري كاملشرتط يف البيع كاحلمولة والنقد.
z���z���z���z���z���z���z���z���1414x9��o�5א���7�

م��Pאز�א@?אط�א��6�Kx9��o�5א���7�

م��Pאز�א@?אط�א��6�Kx9��o�5א���7�

م��Pאز�א@?אط�א��6�Kx9��o�5א���7�

م��Pאز�א@?אط�א��6�Kx9��o�5א���7�

م��Pאز�א@?אط�א��6�Kx9��o�5א���7�

م��Pאز�א@?אط�א��6�Kx9��o�5א���7�

م��Pאز�א@?אط�א��6�Kx9��o�5א���7�

م��Pאز�א@?אط�א��6�K��������������������������������

؛ ألن )7(دال جيــوز اشــرتاط النقــد يف بيــع اخليــار ال إىل أجــل قريــب و ال بعيــ
ذلك يضارع البيع والسلف، يكـون مـرة مثنـاً إن اختـار املشـرتي اإلمضـاء ومـرة 
سلفاً إن اختار الـرد، فـإذا ثبـت منعـه فاشـرتاطه يفسـد البيـع؛ ألنـه شـرط ينـايف 

  .)8(العقد كما لو شرط أال ميلكه، وإن مل يشرتط وتربع املشرتي بالنقد جاز
z���z���z���z���z���z���z���z���1515x9��oم�א����0א,��4�7�5��Kx9��oم�א����0א,��4�7�5��Kx9��oم�א����0א,��4�7�5��Kx9��oم�א����0א,��4�7�5��Kx9��oم�א����0א,��4�7�5��Kx9��oم�א����0א,��4�7�5��Kx9��oم�א����0א,��4�7�5��Kx9��oم�א����0א,��4�7�5��K��������������������������������

؛ )9(تلــف املبيــع يف أيــام اخليــار مــن البــائع إن كــان يف يــده أو يف يــد غريمهــا
ألنه على ملكه مل يدخل يف ضمان املشرتي، فإن تلف يف يد املشـرتي فتلفـه 
منه، وإن كان مما يغاب عليه ألنه قبضه ملنفعة نفسه وعلى وجـه املبايعـة دون 

                                                           

الث��دي أيام��اً حت��ى ي��وھم ذل��ك أن الحي��وان ذو ل��بن غزي��ر (انظ��ر: بداي��ة : التص��رية حق��ن ب��اللبن ف��ي المص��راة) 1(
 ).439-4/437)، ومواھب الجليل مع حاشية المواق: (6/332المجتھد: (

)، ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على 3/25أخرجه البخاري في البيوع، باب: النھي للبائع أن يحفل اzبل: ( )2(
 ).3/1155بيع أخيه: (

 في (م): محتاج. )3(

 في (م): كثيرة. )4(

 ).343)، الكافى: (ص: 2/172)، التفريع: (3/241انظر: المدونة: ( )5(

 ).3/589) في أحد قولي اzمام أحمد (المغني: 6(

 ).343،) الكافى: (ص: 214)، الرسالة: (ص: 239-3/238انظر: المدونة: ( )7(

 في (م): جائز. )8(

 .في (م) و (ر): غيره )9(
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عليــه ألن الظــاهر أن هالكــه جمــرد األمانــة، وال يضــمنه إن كــان ممــا ال يغــاب 
  .)1(بغري صنعه، وأنه متعد بقبضه كالرهن

z���z���z���z���z���z���z���z���1616x9��o�����������������������������������Kא�&|ط�א�����cא�]��Kא@?א���2���Kx9��oא�&|ط�א�����cא�]��Kא@?א���2���Kx9��oא�&|ط�א�����cא�]��Kא@?א���2���Kx9��oא�&|ط�א�����cא�]��Kא@?א���2���Kx9��oא�&|ط�א�����cא�]��Kא@?א���2���Kx9��oא�&|ط�א�����cא�]��Kא@?א���2���Kx9��oא�&|ط�א�����cא�]��Kא@?א���2���Kx9��oא�&|ط�א�����cא�]��Kא@?א���2

إذا ابتــاع مــن رجلــني ثــوبني بشــرط اخليــار فاختلطــا ومل يتميــز ألزمــه البيــع وال 
  .)3(ألنه ال يصل إىل رد ملك أحدمها عليه، فكان كالتالف )2(خيار له
z���z���z���z���z���z���z���z���1717�K�K�K�K�K�K�K�Kx¨��9א����x¨��9א����x¨��9א����x¨��9א����x¨��9א����x¨��9א����x¨��9א����x¨��9א������������������������������������

اختلــف أصــحابنا يف بيــع الســلعة مبــا ال يتغــابن النــاس مبثلــه مثــل أن يشــرتي 
 )4(أو يبيـــع ممـــا يســـاوي ألـــف مبائـــة، فمـــنهم مـــن نفـــى أن يثبـــت اخليـــار ملغبـــون

منهمـــا، ومـــنهم مـــن قـــال: ال خيـــار إذا كانـــا مـــن أهـــل الرشـــاد والبصـــر بتلـــك 
  .)5(السلع، وإن كان أو أحدمها خبالف فللمغبون اخليار

فـــإذا قلنـــا: ال اخليـــار لـــه فألنـــه نقـــص يف عـــني املعقـــود عليـــه كالقليـــل، وألن 
  مفرط ألنه كان جيب أن يوكل من يشرتي له أو يبيع. املغبون

، )��m�m�m�mo���n��m��l��ko���n��m��l��ko���n��m��l��ko���n��m��l��kllll)6يــار فلقولـه تعــاىل:وإذا قلنـا: لـه اخل
، ويـه عـن إضـاعة املـال، وقولـه: "ال )7(: "إذا بعت فقل ال خالبـة"�وقوله 

، وألنه نوع من الغنب يف األمثـان فجـاز أن يتعلـق بـه اخليـار )8(ضرر وال ضرار"
 ، والغـنب فكــان مــؤثراً يف اخليــار)9(أصـله تلقــي الركبــان، وألنـه نــص بــثمن املبيــع

  كالعيب.
                                                           

 ).344)، الكافى: (ص: 272-2/171)، التفريع: (3/233انظر: المدونة: ( )1(

 ).344)، الكافى: (ص: 2/273)، التفريع: (3/233انظر: المدونة: ( )2(

 في (م): كالمتلف. )3(

 المغبون: ھو المنقوص في الثمن. )4(

 ).361)، الكافى: (ص: 3/22انظر: المدونة: ( )5(

 .188ا.ية: سورة البقرة، ) 6(

)، ومس�لم ف�ي البي�وع، ب�اب: م��ن 3/19أخرج�ه البخ�اري ف�ي البي�وع، ب�اب: م�ا يك�ره م�ن الخ�داع ف�ي البي�ع: ( )7(
 ).3/1165يخدع في البيع: (

)، 2/745)، ومالك مرس�Qً: (2/783أخرجه ابن ماجه  في اuحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر جاره: ( )8(
 ).5/32-1/313وأحمد: (

 بيع: سقطت من (م).) الم9(
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؛ ألنه )1(ومن أراد بيع سلعة له معيبة فعليه أن يبني ذلك ويُعلم املشرتي به
  إن كتمه ذلك فقد غشه والغش ممنوع يف الدين.

وإمنا قلنا: إنه غش؛ ألن املشرتي يـدخل علـى مبيـع سـليم والبـائع يعلـم أنـه 
ال يعلم بالعيب، وإنه ال يـدري إذا علـم بـه هـل يرضـى أم ال، فـإذا كتمـه فقـد 

، فنهى عن التصرية ألا غش )2(: "وال تصروا اإلبل والغنم"�غشه (ولقوله 
وتـــــدليس ألن املشـــــرتي يظـــــن أن ذلـــــك قـــــدر حالـــــا، (وروي أن رســـــول اهللا 

مــر برجــل يبيــع طعامــاً فســأله كيــف يبيــع فــأخربه فأومــأ إليــه أن أدخــل  )3()�
  .)4(: "ليس منا من غش"�يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول فقال 

z���z���z���z���z���z���z���z���11xjJ�/����[א����5א��!];�KxjJ�/����[א����5א��!];�KxjJ�/����[א����5א��!];�KxjJ�/����[א����5א��!];�KxjJ�/����[א����5א��!];�KxjJ�/����[א����5א��!];�KxjJ�/����[א����5א��!];�KxjJ�/����[א����5א��!];�K��������������������������������

خالفــــاً ملـــن ذهــــب إىل  )5(ثبـــت أن ذلــــك ممنـــوع فــــال مينـــع صــــحة البيـــعإذا 
؛ حلديث املصراة، وقوله: "من ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين إن )6(ذلك

، فأثبت له اخليار فدل )7(رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من متر"
ال  أن العقــد صــحيح، وألن العيــب لــيس فيــه إال أنــه نقــص مــن املبيــع، وذلــك

يوجـــب الفســـاد كمـــا لـــو اشـــرتى رزمـــة علـــى أن فيهـــا عشـــرة أثـــواب فكانـــت 
  تسعة.

                                                           

 ).346)، الكافى: (ص: 212)، الرسالة: (ص: 2/173)، التفريع: (3/221انظر: المدونة: ( )1(

 سبق تخريج الحديث. )2(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )3(

 ).1/99: (: "من غشنا فليس منا"�قول النبي أخرجه مسلم في اzيمان باب:  )4(

 ).346، الكافى: (ص: 213) – 212)، الرسالة: (ص: 2/173التفريع: ()، 3/221انظر: المدونة: ( )5(

 )،4/159وحكي عن أبي بكر عبد العزيز: أن البيع باطل، uنه منھى عنه، والنھي يقتضى الفساد (المغني:  )6(

 سبق تخريج الحديث. )7(



358 

z���z���z���z���z���z���z���z���22x�?F20��9��oא�X����R�+4�7ن�א��Kx�?F20��9��oא�X����R�+4�7ن�א��Kx�?F20��9��oא�X����R�+4�7ن�א��Kx�?F20��9��oא�X����R�+4�7ن�א��Kx�?F20��9��oא�X����R�+4�7ن�א��Kx�?F20��9��oא�X����R�+4�7ن�א��Kx�?F20��9��oא�X����R�+4�7ن�א��Kx�?F20��9��oא�X����R�+4�7ن�א��K��������������������������������

إذا ثبت أن العيب ال يفسد العقد وإنه يوجـب اخليـار للمشـرتي يف أن يـرّد 
 املبيـع قائمـاً حبالـه مل يفـت ومل )1(ويرجع بالثمن أو ميسك وال شيء له مـا دام

فـأثبنت لـه  )2( لقوله يف حـدث املصـراة: "فمـن ابتاعهـا فهـو خبـري النظـرين"يتغري
اخليــار، وألن املشــرتي إمنــا بــذل الــثمن ليحصــل لــه املبيــع ســليماً، فــإذا أصــابه 
معيبــاً فلــم يــرض ببــذل الــثمن يف معيــب، فكــان لــه رده، وإن اختــار رد البيــع 
والرجـــوع بـــالثمن، فـــذلك لـــه إن اختـــار إمســـاكه والرجـــوع بـــأرش العيـــب حـــىت 

  ه إال برضى البائع.ببعض الثمن فليس ذلك ل )3(حيصل السلعة املعيبة
وإمنـــا قلنـــا ذلـــك ألن البـــائع دخـــل علـــى أن حيصـــل لـــه الـــثمن كلـــه وحتصـــل 
السلعة للمشرتي فلـم جيـرب علـى أن حيصـل لـه بعـض الـثمن، وألن املشـرتى ال 
يســـــتحق األرش علـــــى أال يـــــرد فـــــال يلـــــزم املشـــــرتي إال برضـــــاه، (ويف حـــــديث 

ومل  )5(اً مــن متــر")وإن  ســخطها ردهــا وصــاع )4(املصــراة "إن رضــيها أمســكها
  جيعل له إمساكها مع أخذ األرش.

z���z���z���z���z���z���z���z���33xد*��a4�Q09ش��A�5אI��ل�א�[���������������������������������E�Kذא��]ل�א����5Iא9Aش���a4�Q0�*دE�Kxذא��]ل�א����5Iא9Aش���a4�Q0�*دE�Kxذא��]ل�א����5Iא9Aش���a4�Q0�*دE�Kxذא��]ل�א����5Iא9Aش���a4�Q0�*دE�Kxذא��]ل�א����5Iא9Aش���a4�Q0�*دE�Kxذא��]ل�א����5Iא9Aش���a4�Q0�*دE�Kxذא��]ل�א����5Iא9Aش���a4�Q0�*دE�Kxذא�

: �وإذا بذل البائع األرش على أال يرد فال يلزم املشرتي إال برضاه؛ لقوله 
، فأثبت له اخليار، وذلك ينفـي اإلجبـار علـى أحـدمها، )6("فهو خبري النظرين"

الـثمن لتحصـل يل سـلعة سـليمة كمـا أن البـائع دخـل وألنه يقـول: إمنـا بـذلت 
  على أن له كل الثمن.

  

                                                           

 في (ق): فإذا. )1(

 سبق تخريج الحديث. )2(

 المعيبة: سقطت من (ق). )3(

 بين قوسين: سقط من (م).ما  )4(

 سبق تخريج الحديث. )5(

 سبق تخريج الحديث. )6(



359 

z���z���z���z���z���z���z���z���44xل�(�Q0��9��oط�א��N�Kxل�(�Q0��9��oط�א��N�Kxل�(�Q0��9��oط�א��N�Kxل�(�Q0��9��oط�א��N�Kxل�(�Q0��9��oط�א��N�Kxل�(�Q0��9��oط�א��N�Kxل�(�Q0��9��oط�א��N�Kxل�(�Q0��9��oط�א��N�K��������������������������������

؛ ألن هــــذا )1(وإمنـــا قلنــــا: إن ذلــــك جــــائز مــــع تراضــــيهما خالفــــاً ملــــن منعــــه
قــد ســقط إىل مــال ألن املبيــع لــو فــات لكــان للمبتــاع األرش فجــاز  )2(اخليــار

إســقاطه اآلن علــى مــال كخيــار القصــاص، وألن اجلــزء الفائــت ملــا مل يعــاوض 
مبـــا قابلـــه، فـــإذا تراضـــيا بـــذلك جـــاز، وكيفيـــة الرجـــوع  عليـــه وجـــب لـــه الرجـــوع

 الســلعة ســليمة مــن العيــب، فيقــال: عشــرون دينــاراً  بــاألرش أن ينظــر إىل قيمــة
فيقال: ستة عشرة فيعلم أن العيب قد نقصها  فيقال: وكم تساوي مع العيب

خبمــس الـــثمن؛ ألن ذلـــك يف مقابلـــة اجلـــزاء  مخــس قيمتهـــا فريجـــع علـــى البـــائع
كانـــت   )3(القيمـــة ألن املعاوضـــة إمنـــا الفائـــت وال يرجـــع مبقـــدار مـــا نقـــص مـــن

يفـت بـبعض وجـوه  قائمـاً بعينـه مل بالثمن ال بالقيمة، وهذا كله إذا كان املبيـع
ألن رده مع الفوت غري ممكن  الفوت، فأما إن فات فليس له إال أخذ األرش

يرجــــع املبيــــع إىل البــــائع  ألنــــه يوجــــب أال يســــتبد املشــــرتي بأخــــذ الــــثمن، وأال
  وذلك غري جائز وحنن نذكر وجوه الفوت.

z���z���z���z���z���z���z���z���55x/��+�
�א�+�$0+��R�+,ذא���*���7אE�Kx/��+�
�א�+�$0+��R�+,ذא���*���7אE�Kx/��+�
�א�+�$0+��R�+,ذא���*���7אE�Kx/��+�
�א�+�$0+��R�+,ذא���*���7אE�Kx/��+�
�א�+�$0+��R�+,ذא���*���7אE�Kx/��+�
�א�+�$0+��R�+,ذא���*���7אE�Kx/��+�
�א�+�$0+��R�+,ذא���*���7אE�Kx/��+�
�א�+�$0+��R�+,ذא���*���7אE�K��������������������������������

 ه بعـــد علمـــه بعيبـــه ومل يظهـــر منـــه برتكـــه، فـــإنوهـــذا كلـــه إذا مل يتصـــرف فيـــ

 تصرف فيه بعد العلم بالعيب خمتاراً، فـذلك رضـا منـه بعيبـه فلـيس لـه رد، وال

  أرش.
z���z���z���z���z���z���z���z���66xR�+,�7א�/��E�*Yv,�7א�&�*��א�KxR�+,�7א�/��E�*Yv,�7א�&�*��א�KxR�+,�7א�/��E�*Yv,�7א�&�*��א�KxR�+,�7א�/��E�*Yv,�7א�&�*��א�KxR�+,�7א�/��E�*Yv,�7א�&�*��א�KxR�+,�7א�/��E�*Yv,�7א�&�*��א�KxR�+,�7א�/��E�*Yv,�7א�&�*��א�KxR�+,�7א�/��E�*Yv,�7א�&�*��א�K��������������������������������

 وإن تصــرف مضــطراً مثــل أن يشــرتى دابــة معيبــة ومل يظهــر علــى عيبهــا إال

 يرض وأراد ردها ومل جيـد بُـداً مـن ركوـا بعد أن سافر ا، فلما علم عيبها مل

  :)4(أو محل متاعه عليها فعل ذلك مضطراً ففيها روايتان
                                                           

 ).7/2303) قال أبو حنيفة والشافعي: ليس له إm اzمساك، أو الرد (انظر بدائع الصنائع: (1(

 في (ر): عند مالك. )2(

 في (ق): إذا. )3(

 ).348(ص: )، الكافى: 175-2/174)، التفريع: (300 -3/294(انظر المدونة:  )4(
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 إحدامها: أن ذلك مسقط لرده، واألخرى: أنه ال يسقطه، فوجه األوىل أنه

تصــــرف مــــع العلــــم بالعيــــب كالتصــــرف مــــع االختيــــار؛ وألن ضــــرورته ال متنــــع 
إمنــا تصــرف حلــظ نفســه، ووجــه  ســقوط ردهــا إذا تعلــق بــذلك حــق غــريه ألنــه

الثانيــــة أن املضــــطر يف حكــــم املكــــره ولــــو تصــــرف مكرهــــاً مل يســــقط خيــــاره، 
  فكذلك مع االضطرار.

z���z���z���z���z���z���z���z���77x�ً����/�
א�Pًא���

א��/����E�Kx�ًذא�א�&�ع�P9|ن���Pًא���

א��/����E�Kx�ًذא�א�&�ع�P9|ن���Pًא���

א��/����E�Kx�ًذא�א�&�ع�P9|ن���Pًא���

א��/����E�Kx�ًذא�א�&�ع�P9|ن���Pًא���

א��/����E�Kx�ًذא�א�&�ع�P9|ن���Pًא���

א��/����E�Kx�ًذא�א�&�ع�P9|ن���Pًא���

א��/����E�Kx�ًذא�א�&�ع�P9|ن���Pًא���
��������������������������������E�Kذא�א�&�ع�P9|ن���
إذا ابتاع رجالن عبداً فوجدا به عيباً، فإن اتفقـا علـى رد أو إمسـاك فـذلك 

  :)1(خر: اإلمساك، ففيها روايتانهلما، وإن أراد أحدمها الرد، واآل
إحدامها: أن ملن شاء منهمـا أن يـرد وهـو قـول ابـن القاسـم، واألخـرى: أنـه 
ال جيب الرد مع اختالفهما وليس هلما تبعيض الصـفقة علـى البـائع وهـو قـول 

  أشهب.
يف أحــد طرفيــه عاقــدان فلــم يتعلــق رد  )2(ووجــه ثبــوت الــرد أنــه بيــع اجتمــع
 يف حـق اآلخـر أصـله إذا كـان البائعـان )3(املعيب يف حق أحدمها برده فوجـب

 رجلــني واملشــرتى واحــداً، وألنــه مبتــاع وجــد مبــا ابتاعــه عيبــاً فلــم يــرض بــه ومل

أصــله إذا انفــرد بــه، وألن هــذا  )4(يفــت، فكــان لــه رده مــن غــري اعتبــار بغــريه
فقتني بـــدليل أن مجلــة الـــثمن معلومـــة يف اجلملـــة، وإن مل يف حكـــم الصـــ العقــد

  كل واحد منهما ولو كان يف حكم الصفقة الواحدة مل يصح. يعلم يف حق
ووجـــه ســـقوط الـــرد أن فيـــه تفريـــق الصـــفقة علـــى البـــائع، وذلـــك إضـــرار بـــه 

وجــــب جلماعــــة مــــن عقــــد بيــــع،   )5(ملــــا دخــــل عليــــه، وألنــــه رد ملبيــــع وخــــالف
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هم رد ما خيصه إال برد الباقني أصله إذا ابتاع باخليار أحد فوجب أن ال ميلك
  شيئاً، فمات فليس لورثته أن ينفرد أحدهم بالرد دون اآلخرين.

z���z���z���z���z���z���z���z���88x�ً����5��,����������������������������������E�Kد��4�Lن���,��E�Kx�ً����5د��4�Lن���,��E�Kx�ً����5د��4�Lن���,��E�Kx�ً����5د��4�Lن���,��E�Kx�ً����5د��4�Lن���,��E�Kx�ً����5د��4�Lن���,��E�Kx�ً����5د��4�Lن���,��E�Kx�ً����5د��4�Lن�

  إذا ادعى املبتاع أن باملبيع عيباً فال خيلو من أحد أمرين: 
أو أن ال يعلـم  إما أن يعلم باملشاهدة كالقطع وغريه من النقص يف البـدن،

باملشــاهدة كالســـرقة واإلبــاق والتـــزويج يف العبـــد واألمــة ومـــا أشــبه ذلـــك، فـــإن  
كـان ممــا يعلــم باملشـاهدة لزمــه إيقــاف البـائع عليــه مث ينظــر، فـإن كــان مثلــه ال 

املشـــرتي وال يكـــون إال متقـــدماً علـــى وقـــت الشـــراء فلـــه الـــرد وال  حيـــدث عنـــد
دعـى البـائع عليـه الرضـا فلـه أن حيلفـه مقال للبائع ألنه قد ثبت صـدقه، فـإن ا

على ذلك إن مل يقم لـه البينـة بـه: إن حلـف املشـرتي ثبـت لـه الـرد وإن نكـل 
ردت اليمــــني علــــى البــــائع، فــــإن حلــــف ســــقط عنــــه الــــرد، فــــإن نكــــل ثبــــت 
للمشــرتي، وإن مل يــدع البــائع علــى املشــرتى الرضــا مل يكــن لــه إحالفــه ولزمــه 

  .)2(بالثمن )1(رد
z���z���z���z���z���z���z���z���99ذאE�KذאE�KذאE�KذאE�KذאE�KذאE�KذאE�KذאE�K��������x�ًCد�O�R�+�3ن�א�x�ًCد�O�R�+�3ن�א�x�ًCد�O�R�+�3ن�א�x�ًCد�O�R�+�3ن�א�x�ًCد�O�R�+�3ن�א�x�ًCد�O�R�+�3ن�א�x�ًCد�O�R�+�3ن�א�x�ًCد�O�R�+�3ن�א���������������������������������

فإن كان مثله حادثاً مما يعلم أنه مل يكن يف ملك البائع وأنـه مل حيـدث إال 
بعد البيع، فالقول قول البائع ألنه قد ثبت صـدقه وكـذب املشـرتي، فـإن كـان 

عند البائع، وحدوثـه عنـد املشـرتي فـالقول قـول البـائع مـع  )3(مما ميكن حدوثه
ميينه ألن األصل السالمة ولزم البيع واملشـرتي يـدعي ثبـوت خيـار واسـتحقاق 

وإال حلـــف وســـقط عنـــه احلكـــم، فـــإن نكـــل  )4(فـــال يقبـــل ذلـــك منـــه إال ببينـــة
املشــرتي، ووجــب لــه الــرد، فــإن نكــل فــال شــيء لــه وإن حلــف رده  )5(حلــف
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ع هـــذا إذا كـــان العيـــب مشـــاهداً، واألميـــان هاهنـــا علـــى البـــت دون علـــى البـــائ
  العلم؛ ألنه يوصل إىل اليقني فيه. 

z���z���z���z���z���z���z���z���1010xb
��F,���$0+��a�R�+ذא��3ن�א�E�Kxb
��F,���$0+��a�R�+ذא��3ن�א�E�Kxb
��F,���$0+��a�R�+ذא��3ن�א�E�Kxb
��F,���$0+��a�R�+ذא��3ن�א�E�Kxb
��F,���$0+��a�R�+ذא��3ن�א�E�Kxb
��F,���$0+��a�R�+ذא��3ن�א�E�Kxb
��F,���$0+��a�R�+ذא��3ن�א�E�Kxb
��F,���$0+��a�R�+ذא��3ن�א�E�K��������������������������������

 وأمــا إن كــان ممــا ال يعلــم باملشــاهدة كاإلبــاق والرقيــق غــريه، فــال يقبــل مــن

   ما قدمناه.املشرتي إال ببينة، وإال حلف البائع مث كان احلكم على 

z���z���z���z���z���z���z���z���1111���x5I��א��
�*�����3��ًن��6��$C�R����?F,א�
6���
Oذא�E�K���x5I��א��
�*�����3��ًن��6��$C�R����?F,א�
6���
Oذא�E�K���x5I��א��
�*�����3��ًن��6��$C�R����?F,א�
6���
Oذא�E�K���x5I��א��
�*�����3��ًن��6��$C�R����?F,א�
6���
Oذא�E�K���x5I��א��
�*�����3��ًن��6��$C�R����?F,א�
6���
Oذא�E�K���x5I��א��
�*�����3��ًن��6��$C�R����?F,א�
6���
Oذא�E�K���x5I��א��
�*�����3��ًن��6��$C�R����?F,א�
6���
Oذא�E�K���x5I��א��
�*�����3��ًن��6��$C�R����?F,א�
6���
Oذא�E�K��������
 فـــإن مل يظهـــر املشـــرتي علـــى العيـــب حـــىت تصـــرف يف البيـــع تصـــرفاً يـــنقص 
            منه، أو حدث به عنده عيب آخر، فإن البائع ال خيلو أن يكون دلـس أو مل 

  يدلس:
بالســلعة أو يــرد  )1(بــاألرش ويتمســكفــإن كــان دلــس للمشــرتي أن يطالبــه 

ويرجـــع بـــالثمن وال شـــيء عليـــه فيمـــا تصـــرف فيـــه أو حـــدث بـــه عنـــده إال أن 
يكــون يف حكــم ذلــك املتلــف فيكــون ذلــك فوتــاً وذلــك مثــل أن يشــرتي ثوبــاً 

، فــــال يعلــــم بــــه حــــىت يقطعــــه قميصــــاً أو ســــراويًال أو غــــري ذلــــك ممــــا )2(معيبــــاً 
شيء عليه ولو مزقه أو أتلفه بتصرف الناس يستعمل يف مثله فله أن يرده وال 

مبثلــه مل يكــن لــه الــرد وكــان لــه األرش، وإن كــان املبيــع عبــداً فتلــف مــن ذلــك 
مـــن تلفـــه، فأمـــا إن كـــان  )3(العيـــب فللمبتـــاع الرجـــوع بـــالثمن وال شـــيء عليـــه

البــائع مل يــدلس فاملبتــاع باخليــار، إن شــاء أن يأخــذ األرش، وإن شــاء أن يــرد 
  .)4(وما نقص
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z���z���z���z���z���z���z���z���1212x�56א�*د��a��?F,א�
6��R�+و��א�
Oد����4ن��Kx�56א�*د��a��?F,א�
6��R�+و��א�
Oد����4ن��Kx�56א�*د��a��?F,א�
6��R�+و��א�
Oد����4ن��Kx�56א�*د��a��?F,א�
6��R�+و��א�
Oد����4ن��Kx�56א�*د��a��?F,א�
6��R�+و��א�
Oد����4ن��Kx�56א�*د��a��?F,א�
6��R�+و��א�
Oد����4ن��Kx�56א�*د��a��?F,א�
6��R�+و��א�
Oد����4ن��Kx�56א�*د��a��?F,א�
6��R�+و��א�
Oد����4ن��K��������������������������������
وإمنــا قلنــا إن حــدوث العيــب عنــد املشــرتي ال مينــع الــرد خالفــاً أليب حنيفــة 

، ألن البائع مل يوفه ما أوجب له العقد من سـالمة املبيـع، فكـان )1(والشافعي
له الرد إذا مل يرض باإلمساك أصله إذا مل حيدث عنده عيب، وألن الرد أخذ 
ــــده   نــــوعي اخليــــار الواجــــب للمشــــرتي بالعقــــد فلــــم مينعــــه حــــدوث العيــــب عن
كاإلمســاك وأخــذ األرش، وألنــه نقــص حــدث بــاملبيع فلــم مينــع رده مــع أخــذ 

  أصله ُحلب املصراة.  أرشه
z���z���z���z���z���z���z���z���1313x9شA���5P*�و�z%��/e4�7د�����Kx9شA���5P*�و�z%��/e4�7د�����Kx9شA���5P*�و�z%��/e4�7د�����Kx9شA���5P*�و�z%��/e4�7د�����Kx9شA���5P*�و�z%��/e4�7د�����Kx9شA���5P*�و�z%��/e4�7د�����Kx9شA���5P*�و�z%��/e4�7د�����Kx9شA���5P*�و�z%��/e4�7د�����K��������������������������������

 وإمنا قلنا: إن له أن ميسك ويرجع باألرش خالفـاً ملـن قـال: لـيس لـه إال أن

  على أحدمها. )3(، ألن الرد حق له واألرش حق له فلم جيرب)2(يرد
تصــرفاً جيــوز وإمنــا قلنــا يف التــدليس: إن املشــرتي خمــري إذا تصــرف يف املبيــع 

        مثلـــه رده ومل يلزمـــه أرش ألن ذلـــك رضـــا مـــن البـــائع ألنـــه ملـــا كـــتم وهـــو يعلـــم
            أن املشــــرتي يتصــــرف يف املبيــــع، وال يعــــد ذلــــك منــــه رضــــا ألنــــه تصــــرف عــــن

غري علم بالعيب، كان راضياً به ألنه هو الذي سلطه عليـه فلـم يلـزم املشـرتي 
  أرش.
z���z���z���z���z���z���z���z���14145(ن��S�א�*د��K5(ن��S�א�*د��K5(ن��S�א�*د��K5(ن��S�א�*د��K5(ن��S�א�*د��K5(ن��S�א�*د��K5(ن��S�א�*د��K5(ن��S�א�*د��K��������x±�6א�x±�6א�x±�6א�x±�6א�x±�6א�x±�6א�x±�6א�x±�6א���������������������������������

وإمنــا قلنــا: إنــه إذا قطعــه مبــا ال يقطــع مثلــه مل يكــن لــه رده إال مــع الــنقص؛ 
ألن البائع مل يسلطه على ذلك ألنه دخل على أن يتصرف فيـه تصـرف مثلـه 
املعهــود، فــإن تصــرف فيــه املشــرتي مبثــل مــا يتصــرف يف مثلــه فــال شــيء عليــه؛ 

يكــن لــه رده إال مــع األرش؛ ألن البــائع ســلطه عليــه فــإن خــرج عــن العــادة مل 
  ألن البائع مل يسلطه على ذلك وال رضى به.
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z���z���z���z���z���z���z���z���1515xR�+א��zذ��K(�
��������������������������������E�Kذא�)�'�א�+�
�)�Kذ��zא�+�E�KxRذא�)�'�א�+�
�)�Kذ��zא�+�E�KxRذא�)�'�א�+�
�)�Kذ��zא�+�E�KxRذא�)�'�א�+�
�)�Kذ��zא�+�E�KxRذא�)�'�א�+�
�)�Kذ��zא�+�E�KxRذא�)�'�א�+�
�)�Kذ��zא�+�E�KxRذא�)�'�א�+�
�)�Kذ��zא�+�E�KxRذא�)�'�א�+�

وإمنــا قلنــا: إن العبــد إذا مــات مــن ذلــك العيــب فــال شــيء علــى املشــرتي، 
فــألن البــائع قصــد أخــذ مــال املشــرتي بغــري حــق؛ ألنــه مل يوفــه املبيــع بــل دفــع 

، فــإذا مل يرضــه مل يلزمــه تلفــه ألنــه علــى ملــك البــائع إليــه مــا مل يعــاوض عليــه
  حىت يعلم رضا املشرتي.

�z����z����z����z����z����z����z����z���1616x5I��א��i�
��fذא�E�5��,20�&�ع�9د�א��i���Kx5I��א��i�
��fذא�E�5��,20�&�ع�9د�א��i���Kx5I��א��i�
��fذא�E�5��,20�&�ع�9د�א��i���Kx5I��א��i�
��fذא�E�5��,20�&�ع�9د�א��i���Kx5I��א��i�
��fذא�E�5��,20�&�ع�9د�א��i���Kx5I��א��i�
��fذא�E�5��,20�&�ع�9د�א��i���Kx5I��א��i�
��fذא�E�5��,20�&�ع�9د�א��i���Kx5I��א��i�
��fذא�E�5��,20�&�ع�9د�א��i���K��������������������������������

وإمنــا قلنــا: إن البــائع إذا مل يــدلس فلــيس للمبتــاع رد املبيــع إذا تصــرف فيــه 
 وال رضــي بـه فلــم يلزمــه )1(مـع األرش ألن البــائع مل يسـلطه علــى التصـرف إال

قبوله إال مع األرش، وسواء يف ذلك إذا كان مل يعلم بالعيب أو كان علـم بـه 
  وأنسيه. 
�z����z����z����z����z����z����z����z���1717x���5��ن��,���
Pذא�وE�Kx���5��ن��,���
Pذא�وE�Kx���5��ن��,���
Pذא�وE�Kx���5��ن��,���
Pذא�وE�Kx���5��ن��,���
Pذא�وE�Kx���5��ن��,���
Pذא�وE�Kx���5��ن��,���
Pذא�وE�Kx���5��ن��,���
Pذא�وE�K��������������������������������

فيـه  )2( وإذا وجد باملبيع عيبان: أحدمها يعلم أنه قبل املبيع، واآلخـر ميكـن
األمــرين، فــالرد للمشــرتي، بــاألول واليمــني عليــه؛ ألن اآلخــر مل حيــدث عنــده 

  مدعى عليه استحقاق األرش. )3(ألنه مل يكن
z���z���z���z���z���z���z���z���1818xWUJو�*م��/e�(وز�'�(�K(�
���������������������������������Kא��q'�א�]������Rא�+�
�)�K)�'�وز)�e/�و�*م��KxWUJא��q'�א�]������Rא�+�
�)�K)�'�وز)�e/�و�*م��KxWUJא��q'�א�]������Rא�+�
�)�K)�'�وز)�e/�و�*م��KxWUJא��q'�א�]������Rא�+�
�)�K)�'�وز)�e/�و�*م��KxWUJא��q'�א�]������Rא�+�
�)�K)�'�وز)�e/�و�*م��KxWUJא��q'�א�]������Rא�+�
�)�K)�'�وز)�e/�و�*م��KxWUJא��q'�א�]������Rא�+�
�)�K)�'�وز)�e/�و�*م��KxWUJא��q'�א�]������Rא�+�

 مـــوت العبـــد وزمانتـــه وهرمـــه الـــذي ال يبقـــى معـــه انتفـــاع بـــه وعتقـــه وتـــدبريه

مــة علــى ذلــك فــوت واألصــل فيــه أن كــل مــا يتعــذر معــه وكتابتــه واســتيالد األ
فــــوت وكــــل هــــذا إتــــالف منــــه مشــــاهدة ومنــــه مــــن طريــــق احلكــــم، فأمــــا  الــــرد
  روايات: )5(ثالث ، ففيه)4(البيع

                                                           

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )1(

 في (م):ممكن. )2(

 في (م):يكون. )3(

 في (م):المبيع. )4(

 ).2/109)، المقدمات: (348الكافى: (ص: )، 176-2/174)، التفريع: (300-3/297انظر المدونة: ( )5(
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: أنـــه فـــوت ويرجـــع بـــاألرش علـــى البـــائع وإن كـــان املشـــرتي مل )1(إحـــداهما
باخليـار إذا ينقص يف الثمن كان له األرش، فإن كـان قـد نقـص فالبـائع األول 

  اختار أن يعطيه األرش أو يكمل له رأس ماله.
الثــاين أو يرجــع إليــه بشــراء أو هبــة  )2(: أنــه ال شــيء لــه إال أن يــردهوالثانيــة

  أو غري ذلك وما مل يرجع إليه أو يرده الثاين فال شيء له على األول.
نقـــص علـــى  )3(إنـــه إن كـــان نَقـــص ألجـــل العيـــب رجـــع بقـــدر مـــا والثالثـــة:

  وإن مل ينقص فال شيء له إال أن يرجع إليه. ع،البائ
 : أن املبيع إخراج له عن امللك، فكان فوتاً كالعتق والصـدقة،فوجه األولى

ــــه إن كــــان قــــد نقــــص فالبــــائع األول خمــــري بــــني إعطائــــه األرش  ــــا: إن وإمنــــا قلن
رأس املال، ألن رده غري ممكن، والذي يلزم البائع ختليصه من العيب  وتكميل

  األمرين شاء ورجحنا يف التخيري؛ ألن جنبته أقوى بتعذر الرد.بأي 
: وهـي أنـه ال شـيء لــه إال أن يـرد عليـه أو يرجـع إليـه أن الــرد ووجـه الثانيـة

غــري ميئــوس منــه، فلــم يكــن فوتــاً كــالرهن والعاريــة، فــإن عــاد إليــه كــان لــه رده 
  إلمكان الرد بعد عوده.

مـع  )4(قه بينـه وبـني البـائع وال سـيما: أنه إذا مل ينقص فإلطالووجه الثالثة
من هذا كله أن يكون له األرش ألن البائع مل يوفه مـا  )5(تعذر الرد، واألقيس

  ، الفائت عنده.)6(أوجب له العقد باجلزء

                                                           

 في (م):أحدھا. )1(

 في (ق): يزده. )2(

 في (ق): بما. )3(

 في (م): وسيما. )4(

 في (ق): وإm فليس. )5(

 في (م):بالجزاء. )6(
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�z����z����z����z����z����z����z����z���1919xق��Vא�$SO�7�Kxق��Vא�$SO�7�Kxق��Vא�$SO�7�Kxق��Vא�$SO�7�Kxق��Vא�$SO�7�Kxق��Vא�$SO�7�Kxق��Vא�$SO�7�Kxق��Vא�$SO�7�K��������������������������������

؛ ألن رده يتعــذر معــه وجيعلــه يف حكــم  )2(خالفــاً للشــافعي )1(اإلبــاق فــوت
اإلباق يوجب له القيمة يف العيب وكذلك جيب أن يكـون  امليئوس منه، وألن

   له األرش يف العيب.

�z����z����z����z����z����z����z����z���2020xR��0���?F,א�L�7وط�KxR��0���?F,א�L�7وط�KxR��0���?F,א�L�7وط�KxR��0���?F,א�L�7وط�KxR��0���?F,א�L�7وط�KxR��0���?F,א�L�7وط�KxR��0���?F,א�L�7وط�KxR��0���?F,א�L�7وط�K��������������������������������

خالفــاً أليب حنيفــة  )3(وطء املشــرتي للثيــب ال مينــع الــرد وال يوجــب عوضــاً 
، )5(؛ ألن الفوت هو تلف املبيع أو تغري بدنه أو عينه)4(قوله: إنه مينع الرد يف

يعقـد عليـه عقـداً خيرجــه عـن امللـك ال ســبيل إىل رده وكـل هـذا معــدوم؛  أو أن
اسـتمتاع كالُقبلـة والـوطء فيمـا دون الفـرج، وألـا وطئـت يف ملـك املبتـاع   ألنه

الزوج واإلكراه، وخالفـاً البـن أيب ليلـى يف قولـه: إنـه يردهـا ومعهـا مهـر  كوطء
إذا فاتـت، وألنـه ألنه وطء ملـك فلـم يسـتحق عليـه عـوض بـه أصـله  ؛)6(املثل

  منها كاالستخدام. مل ينقص شيئاً 
�z����z����z����z����z����z����z����z���2121x*S�0���?F,א�L�7وط�Kx*S�0���?F,א�L�7وط�Kx*S�0���?F,א�L�7وط�Kx*S�0���?F,א�L�7وط�Kx*S�0���?F,א�L�7وط�Kx*S�0���?F,א�L�7وط�Kx*S�0���?F,א�L�7وط�Kx*S�0���?F,א�L�7وط�K����������������������������������������

؛ ملـا بينـاه أن حـدوث العيـب ال )7(وطء البكر ال مينع الرد خالفـاً للشـافعي
الرد وليس االفتضـاض بـأكثر مـن قطـع بعـض األعضـاء، وإذا ثبـت أن لـه  مينع

  العيوب.فإنه يردها وما نقصها كسائر  أن يرد،

                                                           

 ).2/75)، المقدمات: (363 – 347)، الكافى: (ص: 166-2/165انظر: التفريع: ( )1(

 ).92 -91)، اzقناع (ص: 87انظر: مختصر المزني (ص:  )2(

 ).348 - 347)، الكافى: (ص: 175-2/174انظر التفريع: ( )3(

 ).80انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )4(

 في (م): أو عيبته. )5(

 ).164-4/163انظر المغني: ( )6(

 )83)، مختصر المزني: (ص: 3/68انظر: اuم: ( )7(
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�z����z����z����z����z����z����z����z���2222x/��O�Q0��5��,ذא��3ن�אE��?F20א�*د����Pو�Kx/��O�Q0��5��,ذא��3ن�אE��?F20א�*د����Pو�Kx/��O�Q0��5��,ذא��3ن�אE��?F20א�*د����Pو�Kx/��O�Q0��5��,ذא��3ن�אE��?F20א�*د����Pو�Kx/��O�Q0��5��,ذא��3ن�אE��?F20א�*د����Pو�Kx/��O�Q0��5��,ذא��3ن�אE��?F20א�*د����Pو�Kx/��O�Q0��5��,ذא��3ن�אE��?F20א�*د����Pو�Kx/��O�Q0��5��,ذא��3ن�אE��?F20א�*د����Pو�K����������������������������������������
مل يـنم يف  )2(للمشـرتي إذا كـان املبيـع علـى حالـه )1(قد بينا أن الـرد واجـب

صفته، وسواء دلس به البـائع أو نسـيه،  )3(يد املشرتي وال نقص وال تغري عن
وبينا أنه إذا حدث به عيب عنده، فإن ذلك ال مينع الرد ويـرد معـه مـا نقصـه 
العيــب، فأمــا إذا منــى فإنــه ال خيلــو النمــاء أن يكــون منفعــة أو عيبــاً، فــإن كــان 
املنفعـــة مثـــل اســـتخدام العبـــد وســـكىن الـــدار أو إجارـــا أو ركـــوب الدابـــة ومـــا 

فــــإن هــــذا ال مينــــع الــــرد بالعيــــب وال شــــيء علــــى املشــــرتي فيمــــا  أشــــبه ذلــــك،
رد شــــيء ألجلــــه ألن هــــذا خــــراج واخلــــراج بــــه  اســــتعمل أو اســــتعان وال يلزمــــه

  الضمان.
أنـه ابتـاع غالمـاً  )4(واألصل فيه ما روى ابن أيب ذئب عن خملد بن خفـاف

فـأخربه  فاستعمله مث وجد به عيباً فقضى له عمـر بـن عبـد العزيـز بـرده وغلتـه،
 )5(: قضـــى يف مثـــل هـــذا أن اخلـــراج بالضـــمان�عـــروة عـــن عائشـــة أن النـــيب 

  عمر قضاه وقضى ملخلد برده اخلراج إليه وال خالف يف ذلك أعلمه. )6(فرد
z���z���z���z���z���z���z���z���2323x�ً6���L�26ذא��3ن�א�Eא�*د��Kx�ً6���L�26ذא��3ن�א�Eא�*د��Kx�ً6���L�26ذא��3ن�א�Eא�*د��Kx�ً6���L�26ذא��3ن�א�Eא�*د��Kx�ً6���L�26ذא��3ن�א�Eא�*د��Kx�ً6���L�26ذא��3ن�א�Eא�*د��Kx�ً6���L�26ذא��3ن�א�Eא�*د��Kx�ً6���L�26ذא��3ن�א�Eא�*د��K����������������������������������������

فأما إن كان النمـاء عينـاً فإنـه خيتلـف، أمـا والدة اَألَمـة ونتـاج املاشـية، فإمنـا 
تـرد مــع األمهــات ومثــرة النخــل خبــالف ذلـك يــرد أصــل النخــل وال يــرد الثمــرة، 

؛ ألن )7((وقـال أبـو حنيفـة: الـوالدة والنتــاج والثمـرة يبطـل الـرد ويوجــب األرش

                                                           

 في (ق): أوجب. )1(

 في (م):حال. )2(

 طت من (ق).عن: سق )3(

: ابن إيماء بن رخصة الغفاري، uبيه وجده ص�حبة، ذك�ره اب�ن حب�ان ف�ي الثق�ات، وق�ال اب�ن مخلد بن خفاف )4(
 ).75-10/74(تقريب التھذيب: وضاح: مخلد مدني ثقة 

 سبق تخريج الحديث. )5(

 في (ق): مودة. )6(

 ).2/21الميداني: (مع شرح  -)، مختصر القدوري81-80انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )7(
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، وقــال )1( هــذه األشــياء عنــده عيــوب وحــدوث العيــب مينــع علــى أصــله الــرد)
  .)2(الشافعي: يرد األصل وحده يف ذلك كله وال يرد الفرع

دليلنا علــى أيب حنيفــة: أنــه منــاء حيــدث يف يــد املشــرتي بعــد العقــد، فلــم فــ
الرد بالعيب أصله الغلة والكسب؛ وألن أكثر ما فيه أن يكـون عيبـاً وقـد  مينع

ال مينــــع الــــرد، وألــــم قــــد وافقونــــا أن العبــــد إذا أفــــاد عنــــد  )3(العيــــب بينــــا أن
)4(املشرتي ماالً 

ال مينع الرد بعيب إذا وجد بة أو التقاط أو ركاز، فإن ذلك  
والدة اَألَمــة؛ ألنــه لــو كــان منفعــة مل مينــع الــرد، فكــذلك إذا كــان  بــه، وكــذلك
  العبد. عيباً كنماء

ودليلنا على الشـافعي يف قولـه: إن الولـد ال يـرد أن األصـول موضـوعة علـى  
كـــل حكـــم لـــزم يف رقبـــة األم، فـــإن الولـــد يتبعهـــا فيـــه كولـــد أم الولـــد واملكاتبـــة 

دبرة واملعتقـــة إىل أجـــل وقـــد ثبـــت أن حكـــم الـــرد الزم يف رقبـــة هــــذه األم واملـــ
املبيعة من وقت البيع، فيجب أن يكون ما حيـدث مـن ولـد وحكمـه حكمهـا 
فيه ألنه حـدث بعـد اسـتقرار وجـوب الـرد، وال يشـبه الثمـرة إذا حـدثت عنـده 

ت ليسـت كخلـق األصـل، والولـد لـيس خبـراج فـإن كانـ ألا خراج وغلة؛ ألا
  الثمرة يف النخل وقت الشراء ردها مع األصل.

z���z���z���z���z���z���z���z���2424xא,�ل�/��
�7���5אA;�ل�و�����א��2*،�و���5א�+��Kxא,�ل�/��
�7���5אA;�ل�و�����א��2*،�و���5א�+��Kxא,�ل�/��
�7���5אA;�ل�و�����א��2*،�و���5א�+��Kxא,�ل�/��
�7���5אA;�ل�و�����א��2*،�و���5א�+��Kxא,�ل�/��
�7���5אA;�ل�و�����א��2*،�و���5א�+��Kxא,�ل�/��
�7���5אA;�ل�و�����א��2*،�و���5א�+��Kxא,�ل�/��
�7���5אA;�ل�و�����א��2*،�و���5א�+��Kxא,�ل�/��
�7���5אA;�ل�و�����א��2*،�و���5א�+��K����������������������������������������
إذا ابتاع أصل النخل وفيها مثـر، فـإن كـان مل تـؤبر فهـو مبتـاع، وإذا أراد رد 
األصل كان حكمه حكم ما حدث عنده، فإن كان قد أبر لزمه أن يرده مـع 

                                                           

 ما بين قوسين: سقط من ھنا، ثم ورد بعد قول الشافعي في (م). )1(

 ).94)، اzقناع (ص: 87-86انظر: مختصر المزني (ص:  )2(

 في (م):أنه. )3(

 ماmً: سقطت من (م). )4(
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بل كان واجباً للبائع إال أنه  )1(القاسم ألنه إذا أبر فليس بيعاألصل عند ابن 
  .)2(جعل للمبتاع اشرتاطه رفقاً به فسقط حق الثمر

وغلـة،  )3(وعند أشهب ال ترد الثمرة مع األصل أبرت أو مل تؤبر؛ ألنه بيـع
فـإن كـان املشــرتي قـد سـقاها وأنفــق عليهـا لــزم البـائع أن يعطيـه ذلــك كمـا لــو 

قـــد  )5(قائمـــة، فأمـــا إن كانـــت الثمـــرة )4(هـــذا إذا كانـــت الثمـــرةســـقاها أجنـــيب 
فاتـت نظـر، فـإن كـان بغــري فعـل منـه فلـه أن يــرد األصـل وال شـيء عليـه كولــد 
األمـة احلــادث بعــد العقــد إذا مــات، ومـال العبــد مشــرتط معــه إذا تلــف أن لــه 

يرد مثل شيء عليه، وإن أتلفها هو بأكل أو بيع فإنه  أن يرد اَألَمة والعبد وال
مـن الـثمن، ولـه أجـر السـقي  )6(مكيلتها عند مالك ألـا قـد أخـذت قسـطها

  والعالج؛ ألا كملت بسقيه..
مــع األصـل اعتبـاراً مبــا مل يـؤبر، فأمــا إذا  )7(عوعنـد أشـهب أــا غلـة ال ترجـ

كـان حـني ابتاعهـا كـان ليهـا صـوف   )8(ابتاع غنمـاً فجـز أصـوافها فينظـر: فـإن
رده معهـــا ألنـــه قـــد دخـــل يف البيـــع، وإن كـــان حـــدث عنـــده تـــام فجـــزه فإنـــه يـــ

فليس عليه أن يرده معها سواء كان بيده أو قد فات، هذا كله على قول ابن 
  القاسم.

فأمــا أشــهب فإنــه يقــول: ال يــرد ذلــك ســواء كــان موجــوداً يــوم الصــفقة أو 
ا ولغــو، فأمـا األلبــان والسـمون فإــا للمبتـاع؛ ألــ )9(حـدث بعـدها؛ ألنــه تبـع

                                                           

 في (ق): يبيع. )1(

 في (م):الثمن. )2(

 في (م): بيع. )3(

 الثمرة: سقطت من (ق). )4(

 الثمرة: سقطت من (م). )5(

 في (م):قسطاً. )6(

 في (م):m ترد. )7(

 كان: سقطت من (م). )8(

 في (م):بيع. )9(
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ــــن القاســــم  غلــــة فــــإن كــــان موجــــوداً يــــوم العقــــد مل يلــــزم شــــيء إذا رد عنــــد اب
بالبيع، وإذا ابتاع عبداً وشـرط مالـه رده معـه  )1(وأشهب ألنه بيع غري مقصود

يف العيــب ولــيس لــه انتزاعــه؛ ألنــه لــيس بغلــة وال خــراج، وإن تلــف عنــده فــال 
  .)2(شيء عليه وحكم ما أفاد من مال عند املشرتي ما كان معه يوم العقد

z���z���z���z���z���z���z���z���2525xא�*د�RP��� א�������������������������������������������Kא�+���א� ����RPא�*د�Kxא�+���א� ����RPא�*د�Kxא�+���א� ����RPא�*د�Kxא�+���א� ����RPא�*د�Kxא�+���א� ����RPא�*د�Kxא�+���א� ����RPא�*د�Kxא�+���א� ����RPא�*د�Kxא�+��

ويــؤثر نقصــاً يف  الــذي يوجــب الــرد مــن العيــوب: كــل عيــب يــنقص الــثمن،
املبيـــع، أو خيـــاف عاقبتـــه، وذلـــك كـــاجلنون واجلـــذام والـــربص والعنـــني واخلصـــاء 

واإلبـــاق والزنـــا والســـرقة ومـــا  )5(وبيـــاض الشـــعر والبخـــر )4(والـــدفر )3(واإلفضـــاء
، ومنــــه مـــا خيــــتص بالرائعـــة واملــــرادة للـــوطء كاحلمــــل وغـــريه ممــــا )6(أشـــبه ذلـــك

  ذكرناه.
حبسب ما يعلم من العـادة فيمـا تـراد لـه اجلاريـة ومنه ما يعم كاجلنون وغريه 

أنــه يــؤثر فيــه ويــتقص الــثمن ألجلــه أم ال، فأمــا عــدم اخلفــاض فعيــب يف رقيــق 
العرب؛ ألن العادة أم خيفضون وليس بعيب يف رقيق العجم ألنه يعلم أـم 

  .)7(ال يفعلونه وهذا مما خيص
��������z���z���z���z���z���z���z���z���2626?F,و-�����$0א�

�א�+�+��R�+ذא�زאل�א�E�K?F,و-�����$0א�

�א�+�+��R�+ذא�زאل�א�E�K?F,و-�����$0א�

�א�+�+��R�+ذא�زאل�א�E�K?F,و-�����$0א�

�א�+�+��R�+ذא�زאل�א�E�K?F,و-�����$0א�

�א�+�+��R�+ذא�زאل�א�E�K?F,و-�����$0א�

�א�+�+��R�+ذא�زאل�א�E�K?F,و-�����$0א�

�א�+�+��R�+ذא�زאل�א�E�K?F,و-�����$0א�

�א�+�+��R�+ذא�زאل�א�E�Kx�x�x�x�x�x�x�x�����������������������������������������

إذا زال العيـــب بعـــد العقـــد وقبـــل علـــم املشـــرتي نظـــر: فـــإن كـــان ممـــا تتقـــى 
عاقبتــــه فلــــه رد العبــــد بــــه، وذلــــك كالزوجــــة يف العبــــد والــــزوج يف األمــــة، فــــإن 
الطالق ال يسقط الرد فيهما، وكذلك ما أشبهه مما ال يـؤمن عـوده أو ضـرره، 

                                                           

 في (م):معقود. )1(

 ).336-335)، الكافى: (ص 218 -217و2/146)، التفريع: (3/265) في جملة ھذه اuحكام انظر:المدونة: (2(

 ).6/2455(انظر الصحاح: ) اzفضاء: ھو أن يكون مسلك البول والحيض واحد 3(

 ).1/218: نتن اzبط وكذلك اuنف (المعجم الوسيط: -بالدال المھملة-) الدفر4(

 ).1/40) البخر: نتن الفم (المعجم الوسيط: 5(

 ).349 -348)، الكافى: (ص: 2/176انظر: التفريع: ( )6(

 في (ق):يختص. )7(



371 

قضــاه، ومل يكــن يف  وأمــا مــا يــؤمن ذلــك فيــه، فــإذا زال فــال رد لــه كالــدين إذا
  .)1( [سفه]

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 طمس في (ق) و(م).  )1(
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����������������
�bא�*-�^���7�W^�-*א��b
���7�W^�-*א��b
���7�W^�-*א��b
���7�W^�-*א��b
���7�W^�-*א��b
���7�W^�-*א��b
���7�W^�-*א��b
���7�W))11((  

إذا اشــرتى عبــداً أو أمــة فعهدتــه ثالثــة أيــام بلياليهــا، فمــا أصــابه فيهــا مــن 
بعيبـه جبميـع الـثمن لـه ذلـك مث  )2(حدث فمن البائع وإن شاء املشـرتي أخـذه

لـــه عهـــدة الســـنة بعـــد عهـــدة الـــثالث مـــن ثالثـــة أدواء وهـــي: اجلنـــون واجلـــذام 
يف إمســاكه  )3(والــربص، فمــا حــدث بــه مــن ذلــك يف الســنة فاخليــار للمشــرتي

، وهــذا ملــا كــان أهــل املدينــة جيــرون )4(رده فــإن تلــف منهــا كــان مــن البــائع أو
؛ ولـــذلك قـــال مالـــك: ال )5(مث يبيتـــوا عليـــه أمـــرهم عليـــه واشـــرتطوها يف إبلهـــم

، والكـالم فيهـا إمنـا هـو علـى تقـدير )6(حيمل عليها األمصار إال أن يشـرتطوها
  بقاء ذلك اليوم باملدينة ولو كان العرف جارياً به يف بالدنا.

وقـــال أبـــو حنيفـــة والشـــافعي: كـــل عيـــب حـــدث بعـــد قـــبض املشـــرتي، أي 
 وى احلسـن عـن عقبـة بـن عـامر قـال: قـال، ودليلنا ما ر )7(فهو منه عيب كان

، وروى قتـــادة عـــن احلســـن عـــن )8("عهـــدة الرقيـــق ثالثـــة أيـــام" :�رســـول اهللا 
، وألن ذلــك إمجــاع أهــل املدينــة نقــًال؛ )9(بعــد أربــع" : "ال عهــدة-�-النــيب 

                                                           

 ).91(الفواكه الدواني (ص قيق على أن ضمانه في الثQث من بائعه ولو بالسماوي : ھي بيع الرعھدة الرقيق )1(

 في (م):أجازه. )2(

 في (م):المشتريه. )3(

)، الك��افى: (ص 216)، الرس��الة: (ص 2/177)، التفري��ع: (3/333)، المدون��ة: (2/612) انظ��ر: الموط��أ: (4(
352.( 

 ).1/28)، ترتيب المدارك (8/348البيان والتحصيل: ()، 4/173) حكى عمل أھل المدينة: المنتقى: (5(

 ).2/612الموطأ: ( )6(

 ).1/258)، المھذب: (13/93انظر: المبسوط: ( )7(

عھ��دة )، واب��ن ماج��ه ف��ي التج��ارات، ب��اب: 3/776( عھ��دة الرقي��ق:أخرج��ه أب��و داود ف��ي البي��وع، ب��اب: ف��ي  )8(
والحديث رواه الحسن واختلف عليه في�ه، فم�رة ق�ال )، 2/21)، والحاكم (4/152)، وأحمد: (4/754: (الرقيق

 ).3/110عن سمرة، ومرة قال عن عقبة (مجمع الزوائد: 

عھ��دة )، وأب��و داود ف��ي البي��وع، ب��اب: ف��ي 2/754: (عھ��دة الرقي��قأخرج��ه اب��ن ماج��ه ف��ي التج��ارات، ب��اب:  )9(
أيض��اً (مجم��ع الزوائ��د:  )، والح��ديث مختل��ف في��ه4/152)، وأحم��د: (5/323)، والبيھق��ي: (3/776( الرقي��ق:

4/110.( 
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يف العهدة فقـال: مـا أجـد لكـم شـيئاً أوسـع  حكم �ألن عمر بن اخلطاب 
فإنه جعل له  عهدة ثالثـة أيـام فيمـا  بن منقذ،حلبان  -�-)1(مما جعل النيب

  .)2(اشرتى إن رضي أخذه وإن سخط ترك
عهـدة الرقيـق ثالثـة أيـام :ما جعـل ابـن الزبري )3(وقال حممد بن حيىي بن حبان

، وروى )5(: "وأنـــت باخليـــار ثالثـــاً")4(ملنقـــذ بـــن عمـــر �إال لقـــول رســـول اهللا 
، وهشــــام بــــن )7(بــــن عثمــــان: أن إبــــان )6(مالــــك عــــن عبــــد اهللا بــــن أيب بكــــر

كانا يذكران يف خطبتهمـا عهـدة الرقيـق يف الثالثـة األيـام مـن حـني   )8(إمساعيل
، )10(، وهــو قــول عمــر بــن عبــد العزيــز وأيب الزنــاد)9(يشــرتى العبــد أو الوليــدة

، فأما عهدة السنة من األدواء الثالثة، )11(والزهري ورووه عن املشيخة السبعة
يف السنة، فإذا ظهرت قبل كمال السنة علـم أن  ظهروإا تكمن يف البدن فت

أصـــــلها كـــــان عنـــــد البـــــائع، وإذا حـــــدثت بعـــــده علـــــم أـــــا حـــــدثت يف ملـــــك 
  املشرتي.

  

  
                                                           

 رسول هللا. ) في (م):1(

 )، وتفرد بھذا الخبر ابن لھيعة.5/274أخرجه البيھقي: ( )2(

محمد بن يحي بن حبان: بفتح المھملة وتشديد الموحدة، ابن منقد اuنصاري، المدني، ثقة، فقيه م�ن الرابع�ة،  )3(
 ).512 (تقريب التھذيب: ص:مات سنة إحدى وعشرين ومائة 

 ) والحديث ورد في: حبان بن منقذ، وليس منقذ بن عمرو كما جاء في متن الكتاب.4(

 ). 3/54)، والبيھقي في المعرفة، والدار قطني: (2/22أخرجه الحاكم: ( )5(

ب�ن محم�د ب�ن عم�رو ب�ن ح�زم اuنص�اري الم�دني، ثق�ة م�ن الخامس�ة، م�ات س�نة خم�س : عبد هللا بن أبي بكر )6(
 ).297(تقريب التھذيب: ص:  وثQثين ومائة 

الم�دني، ثق�ة م�ن الثالث�ة، م�ات س�نة خم�س  ، وقي�ل: أب�و عب�د هللاإبان بن عثمان بن عفان ا;موي، أبو س�عيد )7(
 )).87ومائة (تقريب التھذيب: (ص: 

: العط��ار أب��و عب��د هللا، الزاھ��د، الق��دوة، ثق��ة، ت��وفى س��نة س��بع عش��ر وم��ائتين يل الدمش��قيھش��ام ب��ن إس��ماع )8(
 ).1/372(العبر:

 ).2/612الموطأ: ( )9(

: عب�د هللا ب�ن ذك�وان القريش�ي، أب�و عب�د ال�رحمن، الم�دني، المع�روف ب�أبي الزن�اد، ثق�ة، فقي�ه م�ن أبو زناد )10(
 ).302(تقريب التھذيب: ص: وقيل: بعدھا  مات سنة ثQثين ومائةالخامسة، 

) يريد بذلك الفقھاء السبعة وھم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة ب�ن زي�د، 11(
 .))4/548وعبيد هللا، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة (انظر: الجواھر المضيّة: (
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z���z���z���z���z���z���z���z���11xbLط�א�\א*F����������Kא����5�F*ط�א�\א�KxbLא����5�F*ط�א�\א�KxbLא����5�F*ط�א�\א�KxbLא����5�F*ط�א�\א�KxbLא����5�F*ط�א�\א�KxbLא����5�F*ط�א�\א�KxbLא����5�F*ط�א�\א�KxbLא����5
  :   )2( فعنه فيه ثالث روايات )1(اختلف قول مالك يف البيع بشرط الرباءة

وال يـربأ ممــا علمـه وكتمــه : أنــه جـائز ويــربأ مـن كــل عيـب مل يعلمــه، إحـداها
واشــرتط الــرباءة منــه، وهــذا يف الرقيــق دون غــريه مــن احليــوان والعــروض، وهــذه 

  الرواية هي املعتربة وعليها النظر.
  : أن ذلك جائز يف الرقيق وسائر احليوان.والثانية
يقـــف املشـــرتي عليـــه  )3(: أن بيـــع الـــرباءة غـــري نـــافع وال يـــربأ إال ممـــاوالثالثـــة
  ويريه إياه.

؛ وألن )�����m�m�m�m~��}~��}~��}~��}llll�)4فوجه القول بأن شرط الرباءة جائز قوله تعاىل:
ابــن عمــر بــاع غالمــاً لــه بثمــان مائــة درهــم بــالرباءة فقــال املبتــاع: بــه عيــب مل 
تسمه، فقال ابن عمـر: "بعـت بـالرباءة فاختصـما إىل عثمـان فقضـى عليـه أن 

أن ابـن عمـر  ،)6(، موضـع الـدليل)5(حيلف لقد باعه العبـد ومـا بـه داء يعلمـه"
بـــاع بـــالرباءة ومل ينكـــر عليـــه عثمـــان، وإمنـــا رأى الـــرباءة مـــع العلـــم بالعيـــب ال 

، ومل خيالف عليـه أحـد، وال يـدخل عليـه العـروض ألنـا اعتللنـا للجـواز )7(ينفع
  يف اجلملة.

  

  

                                                           

يب ق�ديم، وق�ال اب�ن أب�ي زمن�ين: ت�رك القي�ام بك�ل البيع بشرط البراءة: عرفھا ابن عرفة بقوله: ترك القيام بع )1(
 ).273 - 4/272عيب (انظر: حدود بن عرفة مع شرح الرصاع: (

 ).349)، الكافى: (ص: 2/179)، التفريع: (337-335)، المدونة: (2/613انظر: الموطأ: ( )2(

 في (ق): أن. )3(

 .1سورة المائدة، ا.ية: ) 4(

 ).2/613انظر: الموطأ: ( )5(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )6(

 m تقع. في (م): )7(
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z���z���z���z���z���z���z���z���22x��7
م�א�\א�K(�$0�����bLא�+���Kx��7
م�א�\א�K(�$0�����bLא�+���Kx��7
م�א�\א�K(�$0�����bLא�+���Kx��7
م�א�\א�K(�$0�����bLא�+���Kx��7
م�א�\א�K(�$0�����bLא�+���Kx��7
م�א�\א�K(�$0�����bLא�+���Kx��7
م�א�\א�K(�$0�����bLא�+���Kx��7
م�א�\א�K(�$0�����bLא�+���K��������
؛ لقوله "إذا بعت فقـل )1(ودليلنا على أنه ال يربأ مما علم خالفاً أليب حنيفة

، وهذا موجود يف مسـألتنا، ومـا روينـاه مـن حـديث عثمـان وابـن )2(ال خالبة"
عمر، وألنه عيب وجد باملبيع مل يوجد رضا به وال إبراء لبائعـه علـى أنـه عـامل 

  به، فلم يلزم املشرتي أصله إذا مل يشرتط الرباءة منه.
z���z���z���z���z���z���z���z���33xWUJא�*-�^�و�c��!-*q&א��/Pو�KxWUJא�*-�^�و�c��!-*q&א��/Pو�KxWUJא�*-�^�و�c��!-*q&א��/Pو�KxWUJא�*-�^�و�c��!-*q&א��/Pو�KxWUJא�*-�^�و�c��!-*q&א��/Pو�KxWUJא�*-�^�و�c��!-*q&א��/Pو�KxWUJא�*-�^�و�c��!-*q&א��/Pو�KxWUJא�*-�^�و�c��!-*q&א��/Pو�K��������
التفرقة بني الرقيـق وغـريه مـن احليـوان: أن الرقيـق يقـدرون علـى إخفـاء  ووجه

مـا ــم مــن العيـوب وكتمانــه، فــال يصـل املالــك إىل علــم ذلـك فَجــوز لــه البيــع 
 بــالرباءة لألمــارة الدالـــة علــى صــدقه يف عـــدم علمــه بعيــب إن كـــان بــه وســـائر

فالبــائع واملشــرتي ، علــى كــتم عيوــا، )3(احليــوان خبالفهــم؛ ألنــه ال قــدرة فيهــا
  يتساويان يف ذلك، فلم جيز له البيع بالرباءة إال ما يسميه له.

ووجــه التســوية بينهمــا: أن العيــب قــد خيفــى ويســترت يف احليــوان، فــال يكــاد 
يقف عليه إال أهل الطب والبياطرة، فجاز للمالك بيع البهيمـة بشـرط الـرباءة  

  كجوازه يف الرقيق.
عــن بيـــع �ال يــربأ ممـــا يوجــد فيهـــا بعــد يـــه  ووجــه قولـــه: أن شــرط الـــرباءة

؛ وهــذا منــه، وألنــه شــرط الــرباءة معــىن يرتفــق بــه أحــد املتعاقــدين فــال )4(الغــرر
يصــح مــع اجلهالــة وإمكــان التحــرز يف الغالــب أصــله األجــل؛ وألن منــع ذلــك 
حسم للباب، وألنـه إذا وجـد بـاملبيع عيـب أمكـن أن يكـون عاملـاً بـه فيجحـد 

إىل نفوذ حكم التـدليس علـى املشـرتي وإلزامـه إيـاه واألول  فيصري ذلك طريقاً 
  أصح.

                                                           

 ).21-2/20)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (81انظر: مختصر الطحاوي (ص: )1(

 حديث.سبق تخريج ال )2(

 في (م): فيھم. )3(

 سبق تخريج الحديث. )4(
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z���z���z���z���z���z���z���z���44x�2.א�K(�bL�7א@?אط�א�\א�Kx�2.א�K(�bL�7א@?אط�א�\א�Kx�2.א�K(�bL�7א@?אط�א�\א�Kx�2.א�K(�bL�7א@?אط�א�\א�Kx�2.א�K(�bL�7א@?אط�א�\א�Kx�2.א�K(�bL�7א@?אط�א�\א�Kx�2.א�K(�bL�7א@?אط�א�\א�Kx�2.א�K(�bL�7א@?אط�א�\א�K��������
والـــيت ال تـــراد للـــوطء  )1(شـــرط الـــرباءة مـــن احلمـــل جـــائز عنـــدنا يف الـــوخش

، والفــــرق أن ذلــــك يف )3(إال يف احلمــــل الظــــاهر )2(وغــــري جــــائز يف املرتفعــــات
املرتفعـــة املتخـــذة للتســـري املرغـــوب فيهـــا للحســـن املرتفعـــات غـــرر؛ ألن األمـــة 

واجلمال ينقص احلمل مثنها ويضعها وضعاً بيناً ورمبا أتى على معظم قيمتهـا، 
؛ ألا إن )4(فإذا مل يكن ظاهراً فإن البائع واملشرتي يدخالن على غرر ظاهر

أن تكـون حـامًال، وإن كانـت  )5(حامًال فقد وضع البـائع حقـه خيفـة مل تكن
قــد دفــع الــثمن رجــاء أن ال تكــون حــامالً وكــل ذلــك غــرر،   فاملشــرتيحــامالً 

علــــى املواضــــعة، وعليــــه مضــــى الســــلف: إذا ظهــــر  )6(وألن الســــنة مــــع اجلــــواز
واحــــد علــــى بصــــرية وعلــــم مــــا يزيــــد يف الــــثمن  احلمــــل زال الغــــرر ودخــــل كــــل

وينقصه، وألنه ال موضع حينئذ للمواضعة، فأما الـوخش فـإن احلمـل ال يضـع 
وال يبطل شيئاً مـن أمثـان بـل لعلـه يزيـد فيهـا، فجـاز شـرطه الـرباءة منـه منهن 

  لقلة الغرر فيه.
z���z���z���z���z���z���z���z���55xz0��
���������3�7�Kن�א�+�
���3�7�Kxz0ن�א�+�
���3�7�Kxz0ن�א�+�
���3�7�Kxz0ن�א�+�
���3�7�Kxz0ن�א�+�
���3�7�Kxz0ن�א�+�
���3�7�Kxz0ن�א�+�
���3�7�Kxz0ن�א�+�

ــــــه تعــــــاىل)8(خالفــــــاً أليب حنيفــــــة والشــــــافعي )7(العبــــــد ميلــــــك عنــــــدنا �، لقول
mmmmG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AHHHH����������L��K��J���I��L��K��J���I��L��K��J���I��L��K��J���I

O��N��MO��N��MO��N��MO��N��Mllll�)9( ، والفقــر والغــىن مــن صــفات املــالكني ألن مــن يصــح عليــه

                                                           

 ).652) الوخش: ھي الدنية وصغار ورذالة الرقيق (انظر المصباح المنير ص: 1(

 المرتفعة: ھي الجارية التي تراد للنكاح. )2(

 ).349)، الكافى: (ص: 3/336انظر: المدونة: ( )3(

 ) ظاھر: سقطت من (م).4(

 خيفة: سقطت من (م). )5(

 واري وھو خطأ.في (ق): بيع الج )6(

 ).336)، الكافى: (ص: 2/179نظر التفريع: (ا )7(

 ).267/ 1انظر: المھذب: ( )8(

 .32ا.ية: سورة النور، ) 9(
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��m�m�m�m��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��Aوقوله: ،)1(بالغىن وال بالفقر امللك ال يصح وصفه
��L����K��J��I��H��G��L����K��J��I��H��G��L����K��J��I��H��G��L����K��J��I��H��Gllll)2( ــــه علــــى ، فاملقصــــد مــــن هــــذا التنبي

"مـن  �الصانع تعاىل وعمومه احلر والعبد كما أن التنبيه عـام فيهمـا، ولقولـه 
، وهذه الم التمليك، فهي حممولة على حقيقتها، وألنه )3(باع عبداً وله مال"

آدمـي حـي كـاحلر، وألن الـرق حـال مــن أحـوال اآلدمـي احلـي فصـح أن ميلــك 
معهــا كاحلريــة، وألن اململوكــات ضــربان: أعيــان، ومنــافع، وقــد ثبــت أن العبــد 
ميلك املنافع كوطء زوجته وغـري ذلـك، فكـذلك األعيـان، وألن مـن صـح بـأن 

ال صح أن ميلـك يف كـل حـال اعتبـاراً بـاحلر عكسـه البهـائم ملـا مل ميلك يف ح
  يصح أن متلك يف حال مل يصح أن متلك يف كل حال.

z���z���z���z���z���z���z���z���66xم���UJ�±-�e�
��������4�7�Kن�)�z0א�+�
����UJ�±-�eم4�7�Kxن�)�z0א�+�
����UJ�±-�eم4�7�Kxن�)�z0א�+�
����UJ�±-�eم4�7�Kxن�)�z0א�+�
����UJ�±-�eم4�7�Kxن�)�z0א�+�
����UJ�±-�eم4�7�Kxن�)�z0א�+�
����UJ�±-�eم4�7�Kxن�)�z0א�+�
����UJ�±-�eم4�7�Kxن�)�z0א�+�
ميلـــك فـــإن ملكـــه نـــاقص غـــري تـــام وال مســـتقر لـــيس لـــه أن  )4(إذا ثبـــت أنـــه

لــق بــه حــق الغــري يتصــرف فيــه إال بــإذن ســيده، ولســيده انتزاعــه منــه مــا مل يتع
  على ما نذكره يف باب املأذون.

فــإن باعـــه الســيد ولـــه مـــال: فــإن شـــرطه املبتـــاع لكــان للعبـــد بالشـــرط، وإن 
"مـن بـاع عبـداً ولـه مـال فمالـه للبـائع  �سكت عن ذكره فهـو للبـائع، لقولـه 

، وسواء كان عيناً أو عرضـاً، مث يكـون املشـرتي فيهـا  )5(إال أن يشرتطه املبتاع"
إن شــاء أقــره يف يــده وإن شــاء انتزعــه، ولــه أن يطــأ مبلــك اليمــني إذا  كالبــائع

  وهبه السيد أمة أو أذن له يف ابتياعها.

                                                           

 في (م): والفقر. )1(

 .71سورة يس، ا.ية: ) 2(

)، ومس�لم ف�ي البي�وع ب�اب: م�ن 3/81أخرجه البخاري في المساقاة والشرب، باب: الرجل يكون له مص�ر: ( )3(
 ).3/1173باع نخQً عليھا ثمر (

 ).336)، الكافى: (ص: 218)، الرسالة: (ص: 2/179)، التفريع: (2/611انظر: الموطأ: ( )4(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���77x^&+,א�
���������K)�ل�א�+�
�א,+&^�Kx)�ل�א�+�
�א,+&^�Kx)�ل�א�+�
�א,+&^�Kx)�ل�א�+�
�א,+&^�Kx)�ل�א�+�
�א,+&^�Kx)�ل�א�+�
�א,+&^�Kx)�ل�א�+�
�א,+&^�Kx)�ل�א�+�
"مـــن  �، إال أن يشـــرتطه املالـــك؛ لقولـــه )1(ومـــال العبـــد تـــابع لـــه يف العتـــق

الوصـية واهلبـة ، فاختلف عنـه يف )2(أعتق عبداً فماله له إال أن يستثنيه سيده"
  :)3(فعنه فيه روايتان

إحــــدامها: أنــــه للواهــــب، واألخــــرى: أنــــه تــــابع للعبــــد، وإمنــــا اختلــــف ذلــــك 
  الختالف التعليل يف البيع والعتق:

فمن أصحابنا من علل البيع بأنه عقـد معاوضـة، فلـذلك كـان مالـك العبـد 
ملــن خــرج عــن ملكــه وعلــل العتــق بأنــه إخــراج امللــك مــن غــري عــوض، فلــذلك  

ان مــال العبــد تابعــاً لــه، فعلــى هــذا جيــب أن يكــون يف الوصــية واهلبــة املــال كــ
للعبـــد دون املوصـــي والواهـــب، ألنـــه خـــروج مالـــك مـــن غـــري عـــوض كـــالعتق، 

البيــع بأنــه خــروج ملــك إىل مالــك (والعتــق بأنــه خــروج ملــك  ومــنهم مــن علــل
؛ ألنــه ، فعلــى هــذا ال يكــون يف اهلبــة والوصــية تابعــاً للعبــد)4(مالــك) إىل غــري

  خروج ملك إىل مالك. 
  

  

< << << << <

< << << << <

< << << << <

                                                           

 في (م): بالعتق. )1(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )2(

 ).18)، الرسالة: (ص: 2/612انظر: الموطأ: ( )3(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )4(
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< << << << <

������������������
���������Wא�&q*-!��7א����5��cאA)!�وو�
���Wא�&q*-!��7א����5��cאA)!�وو�
���Wא�&q*-!��7א����5��cאA)!�وو�
���Wא�&q*-!��7א����5��cאA)!�وو�
���Wא�&q*-!��7א����5��cאA)!�وو�
���Wא�&q*-!��7א����5��cאA)!�وو�
���Wא�&q*-!��7א����5��cאA)!�وو�
���Wא�&q*-!��7א����5��cאA)!�وو�

) 2(وولــدها يف البيـــع، ويفســـخ ذلـــك إن وقـــع )1(ال جيــوز التفريقـــة بـــني األمـــة

: �، وقولــه )4(: "ال تولــه والــدة عــن ولــدها"�؛ لقولــه )3(خالفــاً أليب حنيفــة
؛ وألنـه )6(يوم القيامة" )5(أحبته"من فرق بني والدة وولدها فرق اهللا بينه وبني 

  بيع منع منه حلق اهللا تعاىل يف أحكام املبيع، فكان باطًال أصله بيع اخلمر. 
z���z���z���z���z���z���z���z���11x��
��cאA)!�وو��!-*q&אز�א��P�X-�7و�Kx��
��cאA)!�وو��!-*q&אز�א��P�X-�7و�Kx��
��cאA)!�وو��!-*q&אز�א��P�X-�7و�Kx��
��cאA)!�وو��!-*q&אز�א��P�X-�7و�Kx��
��cאA)!�وو��!-*q&אز�א��P�X-�7و�Kx��
��cאA)!�وو��!-*q&אز�א��P�X-�7و�Kx��
��cאA)!�وو��!-*q&אز�א��P�X-�7و�Kx��
��cאA)!�وو��!-*q&אز�א��P�X-�7و�K��������

فإن أجاب املشـرتي إىل اجلمـع بينهمـا فـال جيـوز البيـع أيضـاً؛ ألن املنـع مـن 
دمـــي، ويف حـــد التفرقـــة روايتـــان ذلـــك حلـــق اهللا تعـــاىل فـــال يســـقط بإســـقاط اآل

، ألنـه يسـتقل عــن ذلـك بنفسـه وال يستضــر بفـراق أمـه كــاالحتالم؛ )7(اإلثغـار
  واألخرى البلوغ؛ ألا حال صغر اعتباراً مبا قبل األثغار.

z���z���z���z���z���z���z���z���22xW
�وو�Aא�c��!-*q&�7א��KxW
�وو�Aא�c��!-*q&�7א��KxW
�وو�Aא�c��!-*q&�7א��KxW
�وو�Aא�c��!-*q&�7א��KxW
�وو�Aא�c��!-*q&�7א��KxW
�وو�Aא�c��!-*q&�7א��KxW
�وو�Aא�c��!-*q&�7א��KxW
�وو�Aא�c��!-*q&�7א��K��������
ويفــرق بينــه وبــني األب؛ ألنــه ال يستضــر الطفــل مبفارقــة األب كاستضــراره 

  قة األم، وألن األم أوىل بذلك ألن حق احلضانة يثبت هلا دون األب.مبفار 
��������
��������

                                                           

 في (ق): اuم. )1(

 ).2/179)، التفريع: (2/616انظر: الموطأ: ( )2(

 ).31-2/30مع شرح الميداني: ( -مختصر القدوري )، 85انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )3(

أخرجه البيھقي: حديث أبي بكر بسند ضعيف، وأبو عبيد ف�ي غري�ب الح�ديث م�ن مرس�ل الزھ�ري، ورواي�ة  )4(
 ).3/15(تلخيص الحبير: عنه ضعيف والطبراني، وابن عدي 

 في (ق): من أحبه. )5(

ب��ين اuخ��وين أو ب��ين الوال��دة وول��دھا ف��ي البي��ع:  أخرج��ه الترم��ذي ف��ي البي��وع، ب��اب: ف��ي كراھي��ة الف��رق )6(
 )، وقال: صحيح على شرط مسلم.2/55)، والحاكم (3/67)، والدارقطني (5/413)، وأحمد: (3/580(

 .)4/103ت اuسنان (لسان العرب: ) اzثغار: ھو إنبا7(
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z���z���z���z���z���z���z���z���33x��
��cאA)!�א,%��²!�و��cو��^�*q&م�א�
��7�Kx��
��cאA)!�א,%��²!�و��cو��^�*q&م�א�
��7�Kx��
��cאA)!�א,%��²!�و��cو��^�*q&م�א�
��7�Kx��
��cאA)!�א,%��²!�و��cو��^�*q&م�א�
��7�Kx��
��cאA)!�א,%��²!�و��cو��^�*q&م�א�
��7�Kx��
��cאA)!�א,%��²!�و��cو��^�*q&م�א�
��7�Kx��
��cאA)!�א,%��²!�و��cو��^�*q&م�א�
��7�Kx��
��cאA)!�א,%��²!�و��cو��^�*q&م�א�
��7�K��������
ال يفـــرق بـــني األمـــة املســـبّية وبـــني ولـــدها؛ لعمـــوم األخبـــار؛ وألن املعـــىن يف 

ذلـك املسبّية وغريها سواء، ويقبل قوهلا يف أنه ولدها؛ ألنـه ال ضـرر عليهـا يف 
  إال يف التوارث فال يقبل.
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�������������������������Wא�&�*�!�Wא�&�*�!�Wא�&�*�!�Wא�&�*�!�Wא�&�*�!�Wא�&�*�!�Wא�&�*�!�Wא�&�*�!

 أو الشاة: هي واملصراة التدليس، البائع به قصد إذا وتدليس عيب التصرية
 أن حلبهـا إذا املشـرتي فـيظن )1(لـيعظم ضـرعها يف اللـنب جيمـع البقـرة أو الناقة
 احلــوض يف املــاء صــريت: يقــال اجلمــع، اللغــة يف والتصــرية حالــا، قــدر ذلــك

، قيــل: مجــع مــن )3( �m�m�m�mÙ��Ø��×��ÖÙ��Ø��×��ÖÙ��Ø��×��ÖÙ��Ø��×��Öllll:تعــاىل قولــه ومنــه ،)2(مجعتــه إذا
، فمـــن ابتـــاع مصـــراة مث علـــم بـــذلك حبالـــا فهـــو باخليـــار إن شـــاء )4(النســـاء

، )5(أمسكها بعيبها، وإن شاء ردها ورد صاعاً مـن متـر للـنب الـذي حلبـه منهـا
ـا حـق رد، واللـنب الـذي وقال أبو حنيفة: ليسـت التصـرية بعيـب، وال يثبـت 

  .)6(يف الضرع ال قسط له من الثمن
: "ال تصروا اإلبل والغنم فمـن ابتاعهـا بعـد ذلـك �ودليلنا أا عيب قوله 

فهـــو خـــري النظـــرين بعـــد أن حيلبهـــا إن رضـــيها أمســـكها، وإن ســـخطها ردهـــا 
، ففيه أدلة: أحـدها أنـه ـى عنـه، فـدل علـى أـا تـدليس، )7(وصاعاً من متر"

والثــاين: أنــه أثبــت للمبتــاع اخليــار، والثالــث: أنــه أوجــب عليــه إذا ردهــا صــاعاً 
من متر، وعندهم ال جيب، وفيه دليل علـى أن اللـنب يأخـذ قسـطاً مـن الـثمن، 
 وألن قيمــة الشــاة الــيت حتلــب عشــرة أرطــال أكثــر مــن قيمــة الشــاة الــيت حتلــب

                                                           

 ليعظم: سقطت من (ق). )1(

ح�د ص�حيح ي�دل عل�ى الجم�ع، يق�ال: ص�رى الم�اء قال اب�ن ف�ارس: الص�اد وال�راء والح�رف المعت�ل أص�ل وا )2(
 ).  2/346يصريه إذا جمعه (معجم مقاييس اللغة: 

 .29سورة الذاريات، ا.ية: ) 3(

  .)17/46القرطبي: ( –) انظر: أحكام القرآن 4(

 ). 346)، الكافى: (ص: 2/102)، المقدمات: (3/287انظر المدونة: ( )5(

 ).79انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )6(

 سبق تخريج الحديث. )7(
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بالعيــب،  )1(مخســة أرطــال، والرغبــة يف إحــدامها أزيــد فصــارت التصــرية تدليســاً 
فكــان للمشــرتي أن يــرد، ومل مينعــه احللــب مــن الــرد كمــا لــو ابتــاع ثوبــاً، وقــد 

  دلس البائع فيه فلم يعلم حىت قطعه لكان له الرد.
z���z���z���z���z���z���z���z���11x
N�q�7א����5א��Kx
N�q�7א����5א��Kx
N�q�7א����5א��Kx
N�q�7א����5א��Kx
N�q�7א����5א��Kx
N�q�7א����5א��Kx
N�q�7א����5א��Kx
N�q�7א����5א��K��������

الـثمن علـى املبتـاع: فـإن تلـف يف إذا ابتاع شيئاً بيعاً فاسداً فسخ البيـع ورد 
البــائع فتلفــه منــه ألنــه علــى ملكــه مل ينتقــل عنــه، فــإن قبضــه املبتــاع وتلــف يف 
يـــده فضـــمانه منـــه؛ ألنـــه مل يقبضـــه علـــى األمانـــة، وإمنـــا قبضـــه لشـــبهة العقـــد 
فضــمنه، فــإن كـــان ممــا لـــه مثــل ضـــمنه مبثلــه، وإن كـــان ممــا ال مثـــل لــه ضـــمنه 

عقد؛ ألنه مل يضمنه بالعقد فيعترب يوم العقد، وإمنا بقيمة يوم القبض ال يوم ال
ــــاع  يضــــمن يــــوم العقــــد مــــا يكــــون عقــــده صــــحيحاً ال فاســــداً، وإن كــــان املبت

واســتخدمه مل يلزمــه شــيء لــذلك؛ ألن الضــمان منــه فكــان اخلــراج  )2(اســتغله
لــه، والعتــق فــوت؛ ألنــه ال ميكــن رده معــه، ألنــه ينفــذ يف شــبهة العقــد كنفــوذه 
يف العقـد الصــحيح لقوتــه وتغليبــه، وحوالــة األســواق فــوت ألن فيــه ضــرراً علــى 
البـــائع، أن تؤخـــذ الســـلعة منـــه وهـــي تســـاوي مائـــة وتـــرد عليـــه وهـــي تســـاوي 

  شرين، والعيوب يف البدن فوت أيضاً.ع
عنه هل هذا حكم مجيـع املبيعـات الفاسـدة أو حكـم  )3(وقد اختلف أيضاً 

  :)4(نوع منها؟، فعنه يف ذلك روايتان

                                                           

 في (م): عيباً. )1(

 ) في (ق): استعمل.2(

 ) أيضاً: سقطت من (م).3(

)، 357-354)، الك���افى: (ص: 215) الرس���الة: (ص: 2/180)، التفري���ع (209-3/206) انظ���ر: المدون���ة: (4(
  ).65 -2/61المقدمات: (
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إحــدامها: أنــه حكــم مجيعهــا وهــي روايــة ابــن نــافع: واألخــرى أنــه مــا اتفــق 
رميــه فإنــه علــى فســاده وحترميــه كالربــا والغــرر وغــري ذلــك، فأمــا مــا اختلــف يف حت

  إذا مات أمضى بالثمن.
: أنــــه مبيــــع فاســــد كالربــــا؛ وألن االتفــــاق ال مزيــــة لــــه علــــى فوجــــه األولــــى

  االختالف يف احلكم بفساد العقد ما مل يفارق االختالف حكم احلاكم.
: أن االخــتالف يقتضــي شــبهة للقــابض، فكــان الــثمن أوىل، ووجــه الثانيــة

شـــبهة الــيت ذكرناهـــا، وكـــان الفـــوت مــن القيمـــة؛ ألن الـــثمن متفــق عليـــه مـــع ال
  مشبهاً حبكم احلاكم بصحته واألول أقيس.

z���z���z���z���z���z���z���z���22x!¤و)!�و)*א�%(�mE�dI�:�$�%���7א����5א�Kx!¤و)!�و)*א�%(�mE�dI�:�$�%���7א����5א�Kx!¤و)!�و)*א�%(�mE�dI�:�$�%���7א����5א�Kx!¤و)!�و)*א�%(�mE�dI�:�$�%���7א����5א�Kx!¤و)!�و)*א�%(�mE�dI�:�$�%���7א����5א�Kx!¤و)!�و)*א�%(�mE�dI�:�$�%���7א����5א�Kx!¤و)!�و)*א�%(�mE�dI�:�$�%���7א����5א�Kx!¤و)!�و)*א�%(�mE�dI�:�$�%���7א����5א�K��������
بـــل يبيـــع  )1(البيـــع جـــائز مســـاومة ومراحبـــة، فاملســـاومة: أال خيـــرب بـــرأس مالـــه

خيـرب السلعة مبا يسـوم ـا ويوافقـه املبتـاع عليـه مـن مقـدار الـثمن، واملراحبـة: أن 
برأس ماله، ويلتمس الربح على حساب معلوم مثل أن يقول: رأس ماهلا مائة 

بـــربح كـــل عشـــرة واحـــداً أو اثنـــني أو غـــري ذلـــك ممـــا يلتمســـه، وكـــل  )2(ويبيعهـــا
، وألن الغـــرض أن )4(���m�m�m�m[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W llll:؛ لقولـــه تعـــاىل)3(جـــائز

ينفـــرد  يكــون الــثمن معلومـــاً فعلــى أي وجــه أوقعـــه جــاز، وإذا ثبــت هـــذا فقــد
رأس املـــال مـــن شـــيء يتبعـــه وقـــد ينضـــم إليـــه شـــيء يتبعـــه كالقصـــارة واخلياطـــة 
والسبغ والطي والشد والسمسرة والكراء وغري ذلك، فإن انفرد رأس املال عـن 

مل يلزم سواء ومـا قـدر مـن الـربح لـه، وإن انضـم إليـه شـيء مـن  )5(شيء يتبعه
  أمرين: ذلك مل خيل من أحد

                                                           

 في (ق): برأس المال. )1(

 في (ق): وأن يبيعھا. )2(

 ).345-344)، الكافى: (ص:2/181) التفريع: (250-3/244)، المدونة: (669-2/668الموطأ: (انظر:  )3(

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 4(

 عن شيء يتبعه: سقطت من (ق). )5(
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بـــرأس املـــال ومـــا لزمـــه ويشـــرتط ضـــمه إىل رأس املـــال  )1(إمـــا أن خيـــرب البـــائع
وطلـــب الـــربح للكــــل، فهـــذا يكـــون لــــه مـــا اشـــرتطه؛ ألن املشــــرتي قـــد رضــــى 

  بذلك، وكأن البائع قال ابتداء: ال أبيعها إال بكذا فرضى املبتاع فيجوز.
وأما أن يطلق العقد ويسكت عـن اشـرتاط ضـم هـذه التوابـع إىل رأس املـال 

، فهــذا ينظــر فيــه: فيضــم إىل رأس املــال كــل مــا لــه عــني وعــن اشــرتاط ربــح هلــا
 قائمة يف املبتاع مثل القصـارة واخلياطـة والصـبغ والطـرز، وحيسـب هلـا بقسـطها

مــن الــربح؛ ألــا جاريــة جمــرى أصــل املبتــاع، ومــا عــدى ذلــك مــن شــد وطــي 
ومسســـرة، فـــال يضـــم إىل رأس املـــال فـــال حيســـب لـــه ربـــح؛ ألنـــه لـــيس مبـــؤثر يف 

 املبتــاع مضــطر إليــه حــىت ميكــن حصــوله إال بــه؛ ألن التــاجر يفعلــه املبتــاع وال
ترفيهــاً لنفســه عــن التعــب، فلــيس لــه أن يلــزم بــذلك املبتــاع مؤنــة زائــدة إال أن 
يعلم أن شراء ذلك املتاع ال ميكن أن يتواله مـن يشـرتيه إال بوسـيط ومسسـار، 

ألنـه ليسـت والعادة جارية بذلك فيحسب يف رأس املال وال حيسب لـه ربـح؛ 
له عني قائمة مؤثرة يف املتاع، وحيسب نقل املتـاع مـن بلـد إىل بلـد، فأمـا كـراء 

، فإن كان التاجر اكرتاه ليسكنه ويأوي فيـه إىل وقـت انصـرافه فاملتـاع )2(املنزل
، فــال حيســب النفقــة علــى نفســه طــول مقامــه، وإن كــان اكــرتاه ليحــرز )3(تبــع

فإنـه حيسـب بغـري ربـح يضـرب لـه علـى مـا  املتاع فيه ولوال ذلك مل حيـتج إليـه،
  ذكرناه.

  

  

  

                                                           

 البائع: سقطت من (ق). )1(

 : سقط من (م).فأما كراء المنزل )2(

 في (م): بيع. )3(
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����������������K2א�9א��
��������E�Wذא�א�&��0א,&���+�ن��7)�
א�9א��E�WK2ذא�א�&��0א,&���+�ن��7)�
א�9א��E�WK2ذא�א�&��0א,&���+�ن��7)�
א�9א��E�WK2ذא�א�&��0א,&���+�ن��7)�
א�9א��E�WK2ذא�א�&��0א,&���+�ن��7)�
א�9א��E�WK2ذא�א�&��0א,&���+�ن��7)�
א�9א��E�WK2ذא�א�&��0א,&���+�ن��7)�
א�9א��E�WK2ذא�א�&��0א,&���+�ن��7)�

  : )1(ففيها ثالث روايات إذا اختلف املتبايعان يف مقدار الثمن:
أن التحــالف والتفاســخ واجــب بينهمــا علــى أي وجــه كــان ســواء   إحــداها:

كانـت الســلعة يف يــد البــائع أو املشــرتي باقيــة أو تالفــة إال أن يرضــى املشــرتي 
  .)2(أخذها مبا يدعيه البائع، وهو قول أشهب والشافعي

أنه إن كانـت السـلعة مل تقـبض حتالفـا  وتفاسـخا، وإن كانـت قـد  والثانية:
  املشرتي مع ميينه، وهي رواية ابن وهب.قبضت فالقول قول 

أن السلعة إن كانت باقية مل تفت وال تغريت يف بدن وال سـوق،  والثالثة:
وإن كانت قد قبضت فإما يتحالفان ويتفاسخان، وإن تلفت أو تغريت مبا 
ذكرناه، فالقول قول املشرتي مع ميينه، وهـذه روايـة ابـن القاسـم وهـو قـول أيب 

  .)3(حنيفة
: "إذا �قولــــه: إمــــا يتحالفــــان ويتفاســــخان علــــى كــــل وجــــه قولــــه فوجــــه 

ــــائع ويــــرتادان" ، وروي: "يتحالفــــان )4(اختلــــف املتبايعــــان فــــالقول مــــا قــــال الب
فعــــــم ومل خيــــــص؛ وألن االخــــــتالف يف مثــــــن املبيــــــع يوجــــــب  )5(ويتفاســــــخان"

التحــالف أصــله قبــل القــبض؛ وألنــه ملــا كــان القــول قــول املالــك يف أصــل البيــع 

                                                           

 ).345)، الكافى: (ص:2/182()، التفريع: 3/245انظر: المدونة: ( )1(

 ). 87 -86انظر: مختصر المزني (ص:  )2(

 ).33-2/32)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (82انظر: مختصر الطحاوي (ص:  )3(

)، والنس���ائي ف��ي البي���وع، ب��اب: خ���Qف 3/783أخرج��ه أب��و داود ف���ي البي��وع، ب���اب: إذا اختل��ف البيع��ان: () 4(
)، والترم�ذي ف�ي 2/737)، واب�ن ماج�ه ف�ي التج�ارات، ب�اب: البيع�ان يختلف�ان (7/266المتبايعان في ال�ثمن: (

 )، وقال صحيح اzسناد.2/45)، وأخرجه الحاكم: (3/570البيوع، باب: ما جاء إذا اختلف البيعان: (

 في (م): تحالفا وتفاسخا. )5(
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ال بعتكهـــا، و قـــال اآلخـــر: وهبتنيهـــا، كـــان القـــول قولـــه أيضـــاً يف صـــفة إذا قـــ
  ذلك الشيء ما أمكن.

ووجه اعتبار القبض دون الفـوات أن األصـول موضـوعة علـى أن اليمـني يف 
جنبــة أقــوى املتــداعيني ســبباً، واملشــرتي بعــد القــبض أقــوى ســبباً ملــا دفــع إليــه 

ويتوثــق منــه وجــب أن يكــون القــول الســلعة وائتمنــه عليهــا إذا مل ُيشــهد عليــه 
  قوله كما كان للذي الشيء يف يده يف املتداعيني القول مع ميينه.

: "إذا اختلــف املتبايعــان فــالقول مــا �ووجــه اعتبــار الفــوات والتغيــري قولــه 
قــال البــائع، فــإن اســتهلكت، فــالقول قــول املشــرتي"، وروي: "والســلعة قائمــة 

سبب يثبت به فسخ البيع فسقط بتلـف املبيـع ،وألن التحالف )1(حتالفاً وترادا
كاإلقالـــة، وألنـــا لـــو أوجبنـــا التحـــالف يف هـــذا املوضـــع لُكنـــا قـــد أوجبنـــا علـــى 
املشــرتي القيمــة، ورمبــا كانــت أضــعاف مــا يدعيــه البــائع مــن الــثمن فيكــون قــد 

  ألزمناه ما مل يدعيه عليه خصمه.
z���z���z���z���z���z���z���z���11x!����q;�K!�א,%��!�א�%���!q;�Kx!�א,%��!�א�%���!q;�Kx!�א,%��!�א�%���!q;�Kx!�א,%��!�א�%���!q;�Kx!�א,%��!�א�%���!q;�Kx!�א,%��!�א�%���!q;�Kx!�א,%��!�א�%���!q;�Kx!�א,%��!�א�%�

الـــثالث: أن االخـــتالف ال  )2(ألة علـــى الروايـــاتإذا ثبـــت هـــذا فصـــفة املســـ
خيلو أن يكون قبل القبض أو بعده: فإن كان قبله فإنه يتحالفان ويتفاسخان 
ويبـــدأ البـــائع بـــاليمني فيحلـــف أنـــه مل يبـــع الســـلعة إال مبـــا ادعـــاه، فـــإن حلـــف 

للمشــرتي: إمــا أن حتلــف علــى مــا أدعيــت ويفســخ البيــع بينكمــا وإال  )3(قيــل
ألزمناكم مبا حلف البائع عليه: فإن حلف سـقط عنـه مـا ادعـاه البـائع وفسـخ 

  العقد، فإن نكل لزمه البيع بيمني البائع ويكون له مبا يدعيه البائع.

                                                           

ث الس�ابقة، وق�ال الح�افظ اب��ن )، لك�ن في�ه م�ن m يع�رف، وانظ��ر تخ�ريج اuحادي�3/21أخرج�ه ال�دارقطني: ( )1(
 ).3/31(تلخيص الحبير: حجر: أن رواية التحالف m ذكر لھا في شيء من كتب الحديث 

 في (م):على الصفات. )2(

 في (م): قبل. )3(
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 وإن نكــل البــائع أوالً نقلــت اليمــني إىل املشــرتي، فــإن حلــف وجبــت لــه مــا
يدعيـــه، فـــإن نكـــل فـــاختلف فيـــه: فقيـــل: يـــرتادان، وقيـــل: يكـــون القـــول قـــول 

  البائع.
فوجــه الــرتاد أمــا قــد اســتويا يف احلــال كمــا لــو حلفنــا؛ ألنــه لــيس أحــدمها 

  أرجح من اآلخر.
ووجه تـرجيح البـائع أنـه أقـوى سـبباً مـن املشـرتي؛ ألن املشـرتي قـد أضـعف 

 تقــبض، فأمــا إذا قبضــت فعلـــى نفســه بنكولــه هــذا كلــه إذا كانـــت الســلعة مل
رواية اعتبار القبض تعرض على املشرتي، فإن حلف وجبت له  باليمني وقوة 
الســبب، وإن نكــل ردت اليمــني علــى البــائع، فــإن حلــف ثبــت لــه مــا يدعيــه 
بنكــول املشــرتي وميينــه، وإن نكــل فقــد ذكــر اخلــالف وترتيــب الروايــة األخــرى 

  على مثل هذا.
z���z���z���z���z���z���z���z���22&�aذא��3ن�אE�K&�aذא��3ن�אE�K&�aذא��3ن�אE�K&�aذא��3ن�אE�K&�aذא��3ن�אE�K&�aذא��3ن�אE�K&�aذא��3ن�אE�K&�aذא��3ن�אE�Kx5���7א���|x5���7א���|x5���7א���|x5���7א���|x5���7א���|x5���7א���|x5���7א���|x5���7א���|��

وإن كــــان االخــــتالف يف البيــــع فــــادعى البــــائع أنــــه حــــال وادعــــى املشــــرتي 
  :)1(التأجيل فينظر

فــإن كــان العــرف جاريــاً يف موضــعهما بــأن ذلــك النــوع ال يبــاع إال نقــداً ال 
نساء فاليمني على مدعي العـرف لقـوة سـببه والقـبض غـري مـؤثر، فـإن كانـا مل 

  يفرتقا:
البــائع؛ (ألن العــرف ال يثبــت حــال التبــايع؛ ألن تقــدم فقيــل: القــول قــول 

  النقد على العقد وتأخره على وجه واحد.
؛ ألن العـرف يف اجلملـة شـاهد لـه، فأمـا إن )2( وقيـل: القـول قـول املشـرتي)

النوع املبيع عرف من تعجيل أو غريه وادعـى املشـرتي أجـالً  )3(مل يكن لذلك
                                                           

 في (ق): فانظر. )1(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )2(

 في (م): في ذلك. )3(
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ميينـــه بعـــد القـــبض كـــاالختالف يف بشـــبهة، فقيـــل: القـــول قـــول املشـــرتي مـــع 
  املقدار، وهذه رواية ابن وهب، وقيل: القول قول البائع كهو قبل القبض.

وإن تصــادقا يف األجــل واختلفــا يف مدتــه فــالقول يف االخــتالف يف مقــدار 
الــــثمن، فأمــــا االخــــتالف يف عــــني الــــثمن وجنســــه فإمــــا يتحالفــــان ويــــرتادان 

عــني الــثمن ال يقــع فيهــا ائتمــان وفيــه نظــر، وفــروع  )1(والقــبض ال يــؤثر، ألن
  .)2(هذا الباب تطول

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ثر القبض uن: سقطت من (م).ؤm ي )1(

 ).341-340ص: انظر: الكافي: () 2(
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��������

����������������Lא\&Na�7א�WLא\&Na�7א�WLא\&Na�7א�WLא\&Na�7א�WLא\&Na�7א�WLא\&Na�7א�WLא\&Na�7א�WLא\&Na�7א�W��������

قبل البيع، وعلى املشرتي  )1(ومن وطئ أمة مث أراد بيعها فعليه أن يستربئها
، وقــال أبــو حنيفــة والشــافعي: االســترباء علــى  )2(أن يســتربئها قبــل أن يطأهــا
أنــه يلــزم البــائع وال  )4(،وحكــي عــن عثمــان البــىت)3(املشــرتي ويســتحب للبــائع

  .)5(يلزم املشرتي
ودليلنــا علــى وجوبــه علــى البــائع أنــه إذا وطئهــا جــاز أن تكــون حــامالً مــن  

ذلك الوطء فيكون بائعاً لولده ومدخًال للشبهة يف النسب؛ ألن املشرتي قـد 
كاملشـرتي، وألن   ،وألنـه أحـد املتبـايعيني فلزمـه)6(يبادرها فيطأهـا قبـل االسـترباء

املشرتي إمنا لزمه االسترباء حلفظ مائة لئال يدخل ماء على مـاء غـريه، فالبـائع 
  يلزمه من حفظ مائة ما يلزم املشرتي.

z���z���z���z���z���z���z���z���11xLא\&Naא��Pد����و�KxLא\&Naא��Pد����و�KxLא\&Naא��Pد����و�KxLא\&Naא��Pد����و�KxLא\&Naא��Pد����و�KxLא\&Naא��Pد����و�KxLא\&Naא��Pد����و�KxLא\&Naא��Pد����و�K��

: "ال توطـأ -�-ودليلنا على وجوبه على املشرتي خالفـا للبـيت قـول النـيب 
: "مـن كـان يـؤمن بـاهللا �، قولـه )7(حامل حىت تضـع وال حائـل حـىت حتـيض"
، وألنـه ال يـأمن أن تكـون حـامالً )8(واليوم اآلخر فـال يسـقني مـاءه زرع غـريه"

                                                           

) اmستبراء في اللغة: اmستقصاء والبحث عن كل أمر غامض، وشرعاً: الكشف عن حال اuرحام عن�د انتق�ال 1(
  .)2/61اuمQك مراعاة لحفظ اuنساب (الفوكه الدواني: 

 ).300ص: )، الكافى: (207)، الرسالة: (ص: 2/178)، التفريع: (346-2/345انظر: المدونة: ( )2(

 ).225)، مختصر المزني (ص: 90انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )3(

) عثمان البتي: ھو أبو عمر وعثمان بن مسلم البتي، فقيه البصرة، حدث ع�ن أن�س ب�ن مال�ك والش�عبي، ع�ابوا 4(
 ).386)، تقريب التھذيب (ص: 6/148ھـ) (سير أعQم النبQء: 143عليه اzفتاء بالرأي، (ت

 ).7/509مغني: (انظر: ال )5(

 في (م): أن تستبرئ. )6(

   سبق تخريج الحديث. )7(

 سبق تخريج الحديث. )8(
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فيكون بوطئه مـدخًال للشـبهة يف النسـب فلزمـه االسـترباء، وكـذلك ال حيـل لـه 
توابـع الـوطء مـن اللمـس للـذة والقبلـة ألن حاهلـا مـرتددة بـني أن تكـون مملوكــة 

  ا محل وبني أن تكون أم ولد لغريه.له وهو أن ال يظهر 
z���z���z���z���z���z���z���z���22x؟Lא\&Naن�א�S�����Kx؟Lא\&Naن�א�S�����Kx؟Lא\&Naن�א�S�����Kx؟Lא\&Naن�א�S�����Kx؟Lא\&Naن�א�S�����Kx؟Lא\&Naن�א�S�����Kx؟Lא\&Naن�א�S�����Kx؟Lא\&Naن�א�S�����K��������

فـأطلق، وألن الغـرض بـراءة  )1(: "حـىت حتـيض"�واالسترباء حيضة؛ لقوله 
الرحم، وذلك حيصل باملرة، وتفارق احلرة؛ ألن الزيادة حلرمة احلرية، فإن اتفقا 

لـــى علـــى اســـترباء واحـــد جـــاز؛ ألن الغـــرض حيصـــل، ويســـتحب أن توضـــع ع
يــدي امــرأة مــن عــدول النســاء، ألن ذلــك أْصــَون وأحفــظ، ويكــره أن تكــون 

  عند املشرتي لئال يتعجل بوطئها.
z���z���z���z���z���z���z���z���33x4\&%א,��+!�-���4ن���!(Aא�Xhkذא�وE�Kx4\&%א,��+!�-���4ن���!(Aא�Xhkذא�وE�Kx4\&%א,��+!�-���4ن���!(Aא�Xhkذא�وE�Kx4\&%א,��+!�-���4ن���!(Aא�Xhkذא�وE�Kx4\&%א,��+!�-���4ن���!(Aא�Xhkذא�وE�Kx4\&%א,��+!�-���4ن���!(Aא�Xhkذא�وE�Kx4\&%א,��+!�-���4ن���!(Aא�Xhkذא�وE�Kx4\&%א,��+!�-���4ن���!(Aא�Xhkذא�وE�K��������

فوطئهــا املشــرتي قبــل  )2(إذا وطــئ األمــة ســيدها مث باعهــا قبــل أن يســتربئها
أن يستربئها فأتت بولد ألكثر من ستة أشهر من وطء األول، أو الثـاين نظـر 
إليه القافة، فبأيهما أحلقوه حلق فإن أحلقوه ببائعهـا انفسـخ بيعهـا، وإن أحلقـوه 

الثـــاين وهـــو  )3(مبشـــرتيها مل يبعهـــا، وإن أتـــت بـــه ألقـــل مـــن ســـتة أشـــهر لـــوطء
  .)4(لألول دون الثاينلستة اشهر من وطء األول فهو 

وأمــا ولــد الزوجــة فالظــاهر مــن قــول مالــك أنــه ال حيكــم فيــه بالقافــة، وذكــر 
الشيخ أبو بكر األري عن أيب يعقوب الراوي أن ابن وهب روى عن مالـك 

، وقــد بينــا أن احلكــم بالقافــة إمنــا هــو يف )5(أنــه حيكــم فيــه القافــة كولــد اَألَمــة
، )6(إذا أتـت بـه ملـا يشـتبه أن يكـون منهمـاوطء الرجلني األمة يف طهر واحد 

                                                           

 سبق تخريج الحديث. )1(

 في (م): يشترى. )2(

 في (م): من وطء. )3(

 ).300)، الكافى: (ص: 2/178)، التفريع: (359-2/347)، المدونة: (740-2/739انظر: الموطأ: ( )4(

 ).2/358(انظر: المدونة:  )5(

 في (م): منھا. )6(
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وعنــد أيب حنيفــة أن احلكــم بالقافــة باطــل وال يراعــي الشــبه، قــال: فــإذا تنــازع 
ابناً هلما يرثانه ويرثهما وكذلك عشـرون وثالثـون  الولد رجالن حلق ما وكان

  .  )1(رجالً لو ادعوه إن أمكن ذلك
، ودليلنــا علــى وجــوب )2(واحلــرةوقــال الشــافعي: حيكــم القافــة يف ولــد اَألَمــة 

: تربق -�-رسول اهللا احلكم بالقافة ما روي عن عائشة أا قالت:  دخل 
، نظـــر إىل أســـامة وزيـــد )3(أســـارير وجهـــه، فقـــال: أمل تـــري إىل جمـــزز املـــدجلي

وعليهمــا قطيفــة قــد غطيــا رؤوســهما وبــدت أقــدامهما فقــال: إن هــذه األقــدام 
  .)4(بعضها من بعض
ألنـــه كـــان  ؛أن املشـــركني كــانوا يطعنـــون يف نســـب أســامة :)5(فوجــه الداللـــة

فُسـر بقـول جمـزز  �أسود وكان زيد أبيض، وكان ذلك يشق على رسـول اهللا 
ال يتعلــق بــه  )6(لكونــه قائفــاً عارفــاً باألنســاب، ولــو كــان ذلــك ظنــاً، وختمينــاً 

كلمـا يـذكر مـن   )7(حكم مل يسر بـه، وألًنْكـَر علـى جمـزز إخبـاره بـه كمـا ينكـر
أمر اجلاهلية وأحكامها مما ليس يف شرعه إقراره، ويـدل علـى أن اعتبـار الشـبه 

ملـــا تنازعـــا  )9(وعبـــد بـــن زمعـــة )8(يف اضـــطراب النســـب واجـــب حـــديث ســـعد
بــه  �النــيب الولــد فادعــاه ســعد ألخيــه وادعــاء ســعد بــن زمعــة ألبيــه، فحكــم 

                                                           

 ).2/25)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (141ي (ص: انظر: مختصر الطحاو )1(

 ).1/121، المھذب: (318-317انظر: مختصر المزني: ص:  )2(

مجزز المدجلي: ھو والد علقمة بن مجزز، وسمي مجززاً، uنه كان إذا أخذ أسيراً في الجاھلية ج�ز ناص�يته  )3(
 ).12/57وأطلقه، وكان عارفاً بالقيافة وكان فيمن شھد فتح مصر (فتح الباري: 

)، ومسلم في الرضاع باب: العمل بإلحاق القائف الول�د: 8/12أخرجه البخاري في الفرائض، باب: القائف: ( )4(
)2/1081.( 

 في (م): موضع الدليل. )5(

 في (م): وحدساً. )6(

 ) كان ينكر.7(

قاص: مال�ك ب�ن وھ�ب ب�ن عب�د من�اف ب�ن زھ�ر ب�ن ك�Qب الزھ�ري، أب�و إس�حاق أح�د العش�رة ) سعد بن أبي و8(
وأول م��ن رم��ى بس��ھم ف��ي س��بيل هللا، م��ات ب��العقيق س��نة خم��س وخمس��ين، وھ��و آخ��ر العش��رة وف��اة (تقري��ب 

 ).303التھذيب، ص: 

م ال�دار م�ع عثم�ان عبد بن زمعة: ابن اuسود بن عبد المطلب بن أسد القرشي، صحابي مشھور، استشھد يو )9(
 ).303(تقريب التھذيب، ص: 
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ملـا رأى مـن  )2( منـه": "احتجـيب)1(لصاحب الفراش وهو زمعة، مث قال لسـودة
 �شدة شبهه بعينه مع ثبوت األخـوة بينهمـا وبـني هـذا الولـد، وكـذلك قولـه 

يف قصـــة هــــالل بــــن أميــــة: "إن جــــاءت بــــه علــــى نعــــت كــــذا فهــــو لشــــريك"، 
فجاءت به علـى النعـت املكـروه، فقـال: "لـوال مـا مضـى مـن كتـاب اهللا لكـان 

النســب ونفيــه، وروي  فــدل علــى أن الشــبه معتــرب يف إحلــاق )3(يل وهلــا شــأن"
، وهو عمل أهل املدينة املنتشر بيـنهم؛ وألن )4(عن عمر وأنس احلكم بالقافة

حقيقـــة النســـب مـــن األب ال يعلمهـــا إال اهللا تعـــاىل أو مـــن أطلعـــه اهللا عليـــه، 
وإمنــــا يثبـــــت باالســـــتدالل والفــــراش مـــــن جهـــــة الظــــاهر، ووجـــــدنا القافـــــة هلـــــم 

ه ال يــدفع أحــد ذلــك، فجــاز أن اختصــاص ــذا العلــم مــن طريــق معرفــة الشــب
يكون هلم مدخل فيه كما جاز أن يكون للتجار مدخل يف السـلع املتلفـات، 

  وألهل احلرز مدخل يف اخلرض يف الزكوات وغريها.
z���z���z���z���z���z���z���z���44x
Oوא�4�K(�*�3Aن��S��a�

�7�Kxא�
�����4�Q0ن�א���Oوא�4�K(�*�3Aن��S��a�

�7�Kxא�
�����4�Q0ن�א���Oوא�4�K(�*�3Aن��S��a�

�7�Kxא�
�����4�Q0ن�א���Oوא�4�K(�*�3Aن��S��a�

�7�Kxא�
�����4�Q0ن�א���Oوא�4�K(�*�3Aن��S��a�

�7�Kxא�
�����4�Q0ن�א���Oوא�4�K(�*�3Aن��S��a�

�7�Kxא�
�����4�Q0ن�א���Oوא�4�K(�*�3Aن��S��a�

�7�Kxא�
�����4�Q0ن�א���Oوא�4�K(�*�3Aن��S��a�
���������7�Kא�
�����4�Q0ن�א���

°��°��°��°���mmmmودليلنا على أن الولد ال يكون ألكثر من أب واحد قولـه تعـاىل:
±±±±llll)5( :وقولـــــــــــه��m�m�m�mt��s���r��qt��s���r��qt��s���r��qt��s���r��qllll )6 (:وقولـــــــــــه��m�m�m�m�����O��N�����O��N�����O��N�����O��N

Q���PQ���PQ���PQ���Pllll�)7( ؛ وألن اســتحالة ذلــك يف الشــرع جــار جمــرى اســتحالة األمــر
  من طريق املشاهدة.

                                                           

بع�د خديج�ة وھ�و بمك�ة،  �النب�ي سودة بنت زمعة: بن قيس بن عبد شمس العامري�ة، أم الم�ؤمنين، تزوجھ�ا  )1(
 ).748(تقريب التھذيب، ص: وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح 

في الرضاع ب�اب: الول�د للف�راش وت�وقي  سلم)، وم3/5أخرجه البخاري في البيوع، باب: تفسير المشبھات: ( )2(
 ).2/1080الشبھات: (

 سبق تخريج الحديث. )3(

 ).2/187)، وابن أبي شيبة: (7/360عبد الرزاق: ( )4(

 .11سورة النساء، ا.ية: ) 5(

 .14سورة لقمان، ا.ية: ) 6(

 .8سورة العنكبوت، ا.ية: ) 7(



393 

z���z���z���z���z���z���z���z���55xb*.א�
������!��7و��$S.�7)�56א�Kxb*.א�
������!��7و��$S.�7)�56א�Kxb*.א�
������!��7و��$S.�7)�56א�Kxb*.א�
������!��7و��$S.�7)�56א�Kxb*.א�
������!��7و��$S.�7)�56א�Kxb*.א�
������!��7و��$S.�7)�56א�Kxb*.א�
������!��7و��$S.�7)�56א�Kxb*.א�
������!��7و��$S.�7)�56א�K��������
فأما منع ذلك يف ولد احلرة فألن احلكم بالقافـة ال يثبـت بالقيـاس، ومل يـرد 

وألن احلرة ال يتساوى فيها الوطئـان يف الفـراش؛ ألـا البـد أن يف احلرة شرع، 
تكــون فراشـــاً ألحـــدمها دون اآلخـــر إذا ال جيــوز أن تكـــون فراشـــاً هلمـــا مجيعـــاً، 
فيلحــق الولــد لصــاحب الفــراش، ولــيس كــذلك اَألَمــة؛ ألنــه قــد يســتوي حكــم 

يف  )1(من جهة امللـك؛ ألـا إذا كانـت بـني شـريكني فهمـا يتسـاويان الواطئني
امللك ويشـرتيها واحـد بعـد واحـد، فيقـع العقـد صـحيحاً، فلـذلك احتجنـا إىل 

  الرتجيح، واعتباره من الطريق الذي يعترب منه، وباهللا التوفيق.
  

< << << << <  

                                                           

 في (م): متساويان. )1(
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3&��א9�PVא'3&��א9�PVא'3&��א9�PVא'3&��א9�PVא'3&��א9�PVא'3&��א9�PVא'3&��א9�PVא'3&��א9�PVא'��������

، قولـــه )3(خالفـــاً ملـــن ال يعتـــد لـــه) 2(يف اجلملـــة )1(األصـــل يف جـــواز اإلجـــارة
��©�����m�m�m�m®����¬�����«��ªتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: �̈�����§®����¬�����«��ª��©�� �̈�����§®����¬�����«��ª��©�� �̈�����§®����¬�����«��ª��©�� �̈�����§����������²��±�����°��¯��²��±�����°��¯��²��±�����°��¯��²��±�����°��¯

³³³³llll�)4(  فنص على جـواز اإلجـارة واملعاوضـة علـى املنـافع، وقولـه يف هـذه
، وقولــــه )��m�m�m�m|��{|��{|��{|��{}}}}��������¤��£��¢��¡������~¤��£��¢��¡������~¤��£��¢��¡������~¤��£��¢��¡������~llll )5القصـــة:

وقولـه: "ثالثـة أنـا خصــيمهم  )6(: "أعـط األجـري أجـره قبـل أن جيــف عرقـه"�
، وألن )7(يوم القيامة فذكر رجل استأجر أجـرياً فاسـتوىف عملـه ومل يوفـه أجـره"

األعيان؛ وألنه إمجـاع  )8(بالناس حاجة إىل متليك املنافع كحاجتهم إىل متليك
الســلف واخللــف علــى مــر األعصــار قبــل خــرق مــن خرقــه، فــال يعتــد خبالفهــم 

  .)9(فيه
z���z���z���z���z���z���z���z���11xن���A�5��6א(�Q0��b9�PVא�Kxن���A�5��6א(�Q0��b9�PVא�Kxن���A�5��6א(�Q0��b9�PVא�Kxن���A�5��6א(�Q0��b9�PVא�Kxن���A�5��6א(�Q0��b9�PVא�Kxن���A�5��6א(�Q0��b9�PVא�Kxن���A�5��6א(�Q0��b9�PVא�Kxن���A�5��6א(�Q0��b9�PVא�K��������

، وال ختلــو املنــافع مــن )10(اإلجــارة هــي عقــد معاوضــة علــى منــافع األعيــان
ن: إمـــا أن تكـــون معلومـــة اجلـــنس كخياطـــة الثـــوب، وبنـــاء احلـــائط أحـــد أمـــري

                                                           

اuجر وھو الث�واب واuج�رة الك�راء، وف�ي اmص�طQح: ھ�ي بي�ع منفع�ة م�ا أمك�ن نقل�ه ) اzجارة في اللغة: من 1(
)، 2/176(انظ�ر الص�حاح:  -غير سفينة وm حيوان m يعقل بعوض غير ناشئ عنھا بعض�ه يت�بعض بتبعيطھ�ا

 ).392حدود ابن عرفة (ص: 

 ). 368)، الكافى: (ص: 218)، الرسالة: (ص: 2/183)، التفريع: (390-1/386انظر: المدونة: ( )2(

 ).5/443) يحكى ذلك عن عبد الرحمن بن اuصم أنه قال: m يجوز ذلك (انظر: المغني: (3(

 .27سورة القصص، ا.ية: ) 4(

 .26سورة القصص، ا.ية: ) 5(

)، وفي�ه عب�د ال��رحمن ب�ن زي�د ب��ن أس�لم وھ��و 2/817ج�ر اuج��راء: () أخرج�ه اب�ن ماج��ه ف�ي اuحك�ام، ب��اب: أ6(
 ).4/100)، (مجمع الزوائد: 4/129ضعيف، وأصله في صحيح البخاري (انظر: نصب الراية: (

 ).3/50أخرجه البخاري في اzجارات، إثم من منع أجر اuجراء: ( )7(

 في (م): تملك. )8(

 )5/281)، نيل اuوطار: (5/433المغني: ()، 2/218انظر: بداية المجتھد: ( )9(

 ضة على منافع اuعيان جائزة.في (م): اzجارة في عقد معاو )10(
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وركوب الدابة وسـكىن الـدار ومـا أشـبه ذلـك، وغـري معلومـة مثـل خدمـة العبـد 
  وما يف معناها.

فالقســم األول ال حيتــاج إىل ضــرب أجــل؛ ألنــه مســتغىن بــالعلم جبنســه عــن 
  أن يعلم بأجل حيصره.

؛ ألنه غري معلـوم يف نفسـه، أال )1(والقسم الثاين حيتاج إىل أصل ينضبط به
تــرى أن خدمــة العبــد ختتلــف فتكــون يف خبــز، أو طــبخ، أو خدمــة دابــة، أو 
شراء حاجة، أو غري ذلك مما يستخدم يف مثله األجـراء، فلـو مل ينضـبط مبـدة 
حمصورة لدخل املنافع املستأجرة عليها اجلهل والغرر فاحتيج لذلك إىل ضرب 

  .)2(مدة تضبط ا
z���z���z���z���z���z���z���z���22�K�K�K�K�K�K�K�Kx��UJو�X�eوא.�א�c�9Aو�9وא
���������b9�PE�7א�
و�9وא�c�9Aوא.�א�X�eو�b9�PE�7x��UJא�
و�9وא�c�9Aوא.�א�X�eو�b9�PE�7x��UJא�
و�9وא�c�9Aوא.�א�X�eو�b9�PE�7x��UJא�
و�9وא�c�9Aوא.�א�X�eو�b9�PE�7x��UJא�
و�9وא�c�9Aوא.�א�X�eو�b9�PE�7x��UJא�
و�9وא�c�9Aوא.�א�X�eو�b9�PE�7x��UJא�
و�9وא�c�9Aوא.�א�X�eو�b9�PE�7x��UJא�

جتـــوز إجـــارة الـــدور واألرضـــني واحلوانيـــت والثيـــاب والـــدواب والرقيـــق وأواين 
  احلديد واخلشب وغري ذلك من العروض.

وجيــوز عقــد اإلجــارة علــى كــل منفعــة يســتباح تناوهلــا وجيــوز ملالكهــا منعهــا 
صــــابة والصــــبغ وســــائر وبــــذهلا: كخياطــــة الثــــوب وبنــــاء احلــــائط والصــــياغة والق

  .)3(الصنائع، وكذلك اخلدمة وغريها من املنافع
z���z���z���z���z���z���z���z���33xن���Aא�b9�PE�7�Kxن���Aא�b9�PE�7�Kxن���Aא�b9�PE�7�Kxن���Aא�b9�PE�7�Kxن���Aא�b9�PE�7�Kxن���Aא�b9�PE�7�Kxن���Aא�b9�PE�7�Kxن���Aא�b9�PE�7�K��������

  جتوز إجارة األعيان كالدور والرقيق وغريها على ثالثة أوجه:
أحدها: على مدة معلومة معينة مثل: أن يقول استأجرت منك هذه الدار 
ســنة أو ســنتني أوهلــا يــوم كــذا وانتهاؤهــا وقــت كــذا، ألن هــذا حصــر للمنــافع 

                                                           

 في (م): ليضبط به. )1(
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تفــوت بفواــا ويلــزم املســتأجر رفــع يــده عنــد تقضــيها،  )1(عليهــا مبــدة املعقــود
يف هـــذه  ونظــريه يف بيـــوع األعيــان: أن يقـــول ابتعـــت منــك هـــذا الثــوب أو مـــا

  الرزمة من الثياب وقد شاهدها وعرفها فيجوز ذلك.
مــــــن أي وقــــــت يكــــــون، فيقــــــول:  )2(والثــــــاين: أن يــــــذكر املــــــدة وال جيــــــدها

استأجرت منك هذه الدار شـهراً بـدينار وال يبـني أي شـهر هـو فيصـح عنـدنا 
خالفاً للشـافعي يف قولـه: إنـه ال يصـح إال أن يبـني  )3(ويكون من وقت العقد

ألن اإلطـــــالق يف هـــــذا حممـــــول علـــــى العـــــرف جـــــار بـــــني النـــــاس يف ؛ )4(أولـــــه
بياعام وإجارم ومعامالم أم إذا أطلقوا األجل، فاملراد بـه وقـت العقـد، 
أال تــــرى أن مــــن بــــاع مــــن رجــــل ثوبــــاً بــــدينار إىل شــــهر فإنــــه حيمــــل علــــى أن 

مــــن وقــــت العقــــد، وكــــذلك إذا أســــلم إليــــه بشــــيء يف ذمتــــه وقــــدر  )5(ابتـــداءه
ل ومل يعينــه، فإنــه يكــون مــن وقــت العقــد، وكــذلك إذا أســلم إليــه بشــيء األجــ

يف ذمتـــه وقـــدر األجـــل ومل يعينـــه، فإنـــه يكـــون يف وقـــت العقـــد، وكـــذلك قلنـــا 
فيمن حلف أال يكلم زيداً شهراً ومل يعينه، فـإن ميينـه تنعقـد مـن وقـت حلفـه؛ 
ــــــه الفــــــور واحلــــــال كــــــذلك يف  ألن العــــــرف جــــــار يف كــــــل هــــــذا بــــــأن املــــــراد ب

  . )6(اإلجارات
والثالــث: أن يســتأجرها مشــاهرة فيقــول: اســتأجرت منــك هــذه الــدار علــى 
حســـاب الشــــهر بكــــذا أو الســـنة أو األســــبوع أو أي مــــدة قـــدر ــــا األجــــرة، 
فيجوز وإن مل يعني مدة ما يعقد عليه من ذلك خالفاً للشافعي يف قوله: إنه 

                                                           

 تمده: سقطت من (م). )1(

 في (م): وm يجردھا. )2(
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دة يــــذكرها علــــى ال يصــــح إال أن يقــــول: اســــتأجرا شــــهرأً أو شــــهرين أو مــــ
  .)1(حساب كذا

وإمنــا قلنــا: إن ذلــك جــائز؛ ألن املنــافع املعقــود عليهــا يعلــم قــدرها باختيــار 
املســتأجر، فكــأن املــؤجر قــال: قــد أجرتــك هــذه الــدار مــا شــئت أن يســكنها 
مــن املــدة علــى حســاب كــل شــهر بكــذا، فــذكر الشــهر يُــراد لتحديــد املعقــود 

الغرر واجلهـل ليقـع احلسـاب عليـه  )2(حيزعليه وهو أجرة املنافع وإخراجه من 
عنـد اسـتيفاء املنـافع، فيكـون كقولـه: قـد بعتـك مـن هـذا الكـر مـا شـئت علــى 

،  )3(حساب كل قفيز بدرهم، فمهما أخذ منـه اسـتحق مثنـه عليـه مبـا يقـدر لـه
كذلك اإلجارة فإذا ثبت هذا وقع العقد على هذا احلد: فلكل واحـد منهمـا 

كن املستأجر ما شاء من املدة وخيرج إذا شاء وتلزمـه فيس )4(أن يرتك إذا شاء
األجــرة حبســاب مـــا ســكن، وكـــذلك املالــك لــه أن يطالبـــه بــاخلروج أي وقـــت 
شاء، وقال عبد امللك: تلزمه أجرة حد واحـد ممـا جعـاله علمـاً علـى حسـاب 

سـنة، كأنـه قـال: اسـتأجرت منـك هـذه الـدار كـل  )5(األجرة من شـهر كـذا أو
ه كـــراء شـــهر، وكـــذلك لـــو قـــال: كـــل ســـنة لزمـــه كـــراء ســـنة شـــهر بـــدينار فيلزمـــ

  واحدة.
فوجــه األول أن العقــد مل يقــع علــى شــهر كامــل، وإمنــا وقــع علــى حســاب 
الشـــهر بكـــذا، فلـــم يلـــزم ســـكىن مـــا مل يقـــع العقـــد عليـــه، ووجـــه الثـــاين أنـــه إذا 
قال: كل شهر بدينار لكأن الكراء إمنا وقع على احلد الذي جعل علماً علـى 

  األجرة املقدرة به.معرفة 

                                                           

 ).1/396)، المھذب: (27-4/26اuم: () انظر: 1(

 في (م): من جھة. )2(

 بما يتقدر. في (م): )3(

 في (م): إنشاء. )4(

 كذا أو: سقطت من (م). )5(



398 

z���z���z���z���z���z���z���z���44x$9א�
���������b9�PE�Kא�
�Ue�eوא�
9א�$�b9�PE�Kxא�
�Ue�eوא�
9א�$�b9�PE�Kxא�
�Ue�eوא�
9א�$�b9�PE�Kxא�
�Ue�eوא�
9א�$�b9�PE�Kxא�
�Ue�eوא�
9א�$�b9�PE�Kxא�
�Ue�eوא�
9א�$�b9�PE�Kxא�
�Ue�eوא�
9א�$�b9�PE�Kxא�
�Ue�eوא�
إجــارة الــدراهم والــدنانري وكــل مــا ال يعــرف بعينــه ال تصــح وإجارتــه قرضــه، 

أبـــو بكـــر  )1(واألجــرة ســـاقطة عـــن مســـتأجره هـــذا قـــول ابـــن القاســـم، وشـــيخنا
األري وغريه يزعمون أن ذلك يصح وتلزم األجرة فيه إذا كان املالك حاضراً 

والبــن القاســم أن اإلجــارة معاوضــة علــى منــافع األعيــان وإذا كانــت  ،)2(معــه
العـــني نفســـها ال يصـــح االنتفـــاع ـــا مـــع تبقيتهـــا وإمنـــا يصـــح مـــع إبـــداهلا ببيـــع 
وغريه مل تصح إجارا، وقد علم أن الدنانري والدراهم ال منفعة فيها مع بقاء 

ور والـــدواب العـــني، فـــال يســـتحق أن يبـــذل العـــوض يف مقابلتهـــا خبـــالف الـــد
  وغريها فلم يصح إجارا.

وإمنـا قلنــا: إن أجارـا قرضــها؛ ألن رـا ملــك املـدفوع إليــه االنتفـاع ــا وال 
ينتفع إال بإتالف أعياا فصار ذلك ملكاً له، فلو قلنا: إنه تلزمه أجرة لكان 
يف معنـاه قـرض جــر نفعـاً، ودراهـم بــدراهم متفاضـلة وذلـك غــري جـائز، ووجــه 

خر أن االنتفاع ما ميكن بأن يضعها املستأجر بني يديه يتكثـر ـا القول اآل
ويتجمل، ولـه غـرض يف أن يـرى النـاس معـه دنـانري ودراهـم فينفعـه ذلـك فيمـا 

  يقصده به، وإذا كان كذلك صحت إجارا.
وإمنا قلنا: جيب أن يكون املالـك معهـا لـئال ينفقهـا املسـتأجر ويعطيـه بـدهلا 

  وقرضاً جر نفعاً. وزيادة فيكون تفاضالً 
z���z���z���z���z���z���z���z���55xb9�PVא�
���$SO�7�Kxb9�PVא�
���$SO�7�Kxb9�PVא�
���$SO�7�Kxb9�PVא�
���$SO�7�Kxb9�PVא�
���$SO�7�Kxb9�PVא�
���$SO�7�Kxb9�PVא�
���$SO�7�Kxb9�PVא�
���$SO�7�K��������

عقــد  اإلجــارة الزم مــن الطــرفني لــيس ألحــد املتعاقــدين فســخه مــع إمكــان 
خالفاً أليب حنيفة يف قوله: إن العقد جيوز أن  )3(استيفاء املنافع املعقود عليها
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يفســخ بوجــود العــذر يف حــق املكــرتي أو املكــري وإن أمكــن اســتيفاء املنفعــة 
أن يكـــــرتي مجـــــاالً للحـــــج مث يبـــــدو لـــــه أو ميـــــرض فلـــــه الفســـــخ، أو داراً مثـــــل 

يســكنها مث يريــد الســفر أو دكانــاً ليتجــر فيــه فتحــرتق متاعــه فلــه الفســخ عنــده 
  .)1(يف ذلك كله

؛ وألنــه عقــد معاوضــة حمضــة فلــم )��m�m�m�m~��}~��}~��}~��}llll�)2ودليلنــا قولــه تعــاىل:
عليـه النكـاح؛ ألـا يكن ألحـدمها فسـخه ملعـىن يف العاقـد كـالبيع، وال يـدخل 

الــيت وقــع  )3(مبحضــة، وألن أحــدمها إذا قــال: ال أريــد الســفر إىل اجلهــة ليســت
يف حــق املكــرتي دون املكــري، فنقــول:   )4(الكــراء إليهــا فعنــدهم أن هــذا عــذر

كل معىن ال ميلك به املكري فسخ اإلجارة مل ميلك مبثله املكرتي أصله غـالء 
  األجرة ورخصها.

z���z���z���z���z���z���z���z���66^]&%��Q&(�K^]&%��Q&(�K^]&%��Q&(�K^]&%��Q&(�K^]&%��Q&(�K^]&%��Q&(�K^]&%��Q&(�K^]&%��Q&(�K��������xb*PA�$�0%א�xb*PA�$�0%א�xb*PA�$�0%א�xb*PA�$�0%א�xb*PA�$�0%א�xb*PA�$�0%א�xb*PA�$�0%א�xb*PA�$�0%א���������
األجرة ال تستحق تسليمها مبجرد العقد وال بتسليم العـني املسـتأجرة، وإمنـا 

لكـل جـزء مـن املـال يقابـل كـل جـزء مـن املنـافع،  )5(تستحق األجرة أوًال بأول
إال أن يكـــون هنـــاك عـــادة أو شـــرط فيســـتحق التســـليم هلـــا أو يكـــون تأخريهـــا 

  . )6(يؤدي إىل أمر ممنوع فيلزم تقدميه لذلك ال مبجرد العقد
وقــال الشــافعي: يســتحق تســليم األجــرة بتمــام عقــد اإلجــارة وتســليم العــني 

  .)7(طاملستأجرة شرط ذلك أو مل يشرت 
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كمـا أن الـثمن يف البيـع لرقبـة املبيـع، وقـد   )1(ودليلنا: أن األجرة مثن للمنافع
ثبــت أن يف البيــع ال يلـــزم تســليم الـــثمن مبجــرد العقــد إال بعـــد تســليم املعقـــود 
ــــه، فكــــذلك جيــــب يف اإلجــــارة، وال تلــــزم عليــــه اإلجــــارة بثــــوب بعينــــه أو  علي

ــــة ــــاك قــــارن العقــــد مــــا أوجــــ)2(بفاكهــــة رطب ــــه  ؛ ألن هن ب التعجــــل، فيكــــون ل
  كاشرتاط التقدمي.

z���z���z���z���z���z���z���z���77xb9�PVא�
���}%��7�Kxb9�PVא�
���}%��7�Kxb9�PVא�
���}%��7�Kxb9�PVא�
���}%��7�Kxb9�PVא�
���}%��7�Kxb9�PVא�
���}%��7�Kxb9�PVא�
���}%��7�Kxb9�PVא�
���}%��7�K������

كل معىن طرأ مبنع استيفاد املنافع فإن العقد  ينفسـخ معـه، وذلـك كاـدام 
الدار واحرتاقها وغصبها، وكذلك امتناع املؤجر من تسليمها حىت فات وقـت 

 اإلجـارة املعينـة دوناإلجارة ظلماً، وكذلك مرض العبد والدابة، وهذا كله يف 

؛ ألن امتنــــاع اســــتيفاء املنــــافع ال يلــــزم معــــه األجــــرة ملــــا بينــــاه (أن )3(املضــــمونة
  .)4(العوض ال يستحق إال بتسليم املنافع كاألعيان)

z�����z�����z�����z�����z�����z�����z�����z�����88������*P�&��%,�5א��q&6��fو������!��+q6,א�K��(�cS2&������b*��PAא�9א*�&��Nא�K������*P�&��%,�5א��q&6��fو������!��+q6,א�K��(�cS2&������b*��PAא�9א*�&��Nא�K������*P�&��%,�5א��q&6��fو������!��+q6,א�K��(�cS2&������b*��PAא�9א*�&��Nא�K������*P�&��%,�5א��q&6��fو������!��+q6,א�K��(�cS2&������b*��PAא�9א*�&��Nא�K������*P�&��%,�5א��q&6��fو������!��+q6,א�K��(�cS2&������b*��PAא�9א*�&��Nא�K������*P�&��%,�5א��q&6��fو������!��+q6,א�K��(�cS2&������b*��PAא�9א*�&��Nא�K������*P�&��%,�5א��q&6��fو������!��+q6,א�K��(�cS2&������b*��PAא�9א*�&��Nא�K������*P�&��%,�5א��q&6��fو������!��+q6,א�K��(�cS2&������b*��PAא�9א*�&��Nא�K
xW9��&���xW9��&���xW9��&���xW9��&���xW9��&���xW9��&���xW9��&���xW9��&���������

نــة ومتكــن مــن اســتيفاء املنفعــة فلــم إذا تســلم املســتأجر الــدار أو الدابــة املعي
؛ ألن الــذي جيــب )5(يســتوفها حــىت انقضــت املــدة فقــد اســتقرت األجــرة عليــه

على املكري تسليمها ومتكينه مـن املنفعـة وقـد فعـل، فـإذا اختـار أال يسـتوفيها 
، فلـم يأكلـه حـىت )6(فال يلزم املكري شيء كمـا لـو ابتـاع مـأكوالً رطبـاً وقبضـه

  يلزم البائع شيء. تلف لزمه الثمن ومل
  

                                                           

 ثمن: سقطت من (ق). )1(

 في (م): رطب. )2(

 ).369) ، الكافى: (ص: 219الرسالة: (ص:  )،2/148)، التفريع: (429-3/428انظر: المدونة: ( )3(

 من (م). ما بين قوسين: سقط )4(

 ).370 -369الكافى: (ص:  )،2/184)، التفريع: (428-3/426المدونة: (انظر:  )5(

 وقبضه: سقطت من (ق). )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���99xb9�PV4�7-%�م�א�Kxb9�PV4�7-%�م�א�Kxb9�PV4�7-%�م�א�Kxb9�PV4�7-%�م�א�Kxb9�PV4�7-%�م�א�Kxb9�PV4�7-%�م�א�Kxb9�PV4�7-%�م�א�Kxb9�PV4�7-%�م�א�K������

ــــك  اإلجــــارة علــــى ضــــربني: إجــــارة عــــني وإجــــارة متعلقــــة بالذمــــة، وكــــل ذل
ألن العني ملا كان له بيعها كان له بيع منافعها، وكـذلك ملـا كـان لـه  ؛)1(جائز

بيــع شــيء مــن األعيــان يف ذمتــه أعــين أعيانــاً مبيعــة ال أعيانــاً معينــة، فكــذلك 
ألن اإلجــــارة معاوضــــة علــــى املنــــافع كمــــا أن األمثــــان معاوضــــة علــــى  املنــــافع؛

أعـين بيـع الدابـة  -الرقاب، فلما جـاز العقـد علـى رقبـة الدابـة بـالوجهني مجيعـاً 
صــــح العقــــد علــــى منافعهــــا  –بعينهــــا وأن ُيســــلم يف دابــــة موصــــوفة يف الذمــــة 

  بالوجهني مجيعاً.
��z���z���z���z���z���z���z���z���1010x!(�0+(����������3�7�Kن�א,q6+!�א,+��د���0���)+�3�7�Kx!(�0ن�א,q6+!�א,+��د���0���)+�3�7�Kx!(�0ن�א,q6+!�א,+��د���0���)+�3�7�Kx!(�0ن�א,q6+!�א,+��د���0���)+�3�7�Kx!(�0ن�א,q6+!�א,+��د���0���)+�3�7�Kx!(�0ن�א,q6+!�א,+��د���0���)+�3�7�Kx!(�0ن�א,q6+!�א,+��د���0���)+�3�7�Kx!(�0ن�א,q6+!�א,+��د���0

فــإذا ثبــت ذلــك فــإن كــان العقــد علــى دابــة معينــة فــال بــد أن تكــون املنفعــة 
املعقود عليها معلومة من ركوب أو طحـن أو محـل أو غـري ذلـك، وإمنـا وجـب 
ذلك النتفاء الغرر بانتفاء اجلهالة، وليعلم املكرتي مـا الـذي يعـاوض عليـه يف 

الذمـة يف املعـني بـل املكـري، فـإذا ثبـت ذلـك فـإن احلـق يتعلـق ب املنافع وكذلك
يتعني لتلك العني، فإن تلف (قبل اسـتيفاء املنفعـة، فـإن العقـد ينفسـخ لتعـذر 
استيفاء املنافع املعقود عليها؛ ألا مستحقة على وجه ال ميكـن فيهـا القضـاء 
وال يلـــزم املكـــري أن يــــأيت بغريهـــا؛ ألنــــه ال يســـتحق عليــــه منـــافع غريهــــا، وإن 

نــافع دون مجيعهــا، فــإن العقــد ينفســخ فيمــا ، بعــد اســتيفاء بعــض امل)2(تلــف)
بقـــى ويلزمـــه مـــن األجـــرة بقـــدر مـــا اســـتوفاه مـــن املنفعـــة بقيمتـــه مـــن األجـــرة، 

  ويسقط عنه الباقي هذا الكالم يف املعني.
  

  

                                                           

 ).376 -318(ص:  )، الكافى:219 -218الرسالة:(ص:  )،186 -2/183انظر: التفريع: ( )1(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )2(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1111x!([�2ن��7א�v,א�b9�PE�Kx!([�2ن��7א�v,א�b9�PE�Kx!([�2ن��7א�v,א�b9�PE�Kx!([�2ن��7א�v,א�b9�PE�Kx!([�2ن��7א�v,א�b9�PE�Kx!([�2ن��7א�v,א�b9�PE�Kx!([�2ن��7א�v,א�b9�PE�Kx!([�2ن��7א�v,א�b9�PE�K������
فأما املضمون يف الذمة فمثل: أن يستأجر منه دابـة لريكبهـا إمـا إىل موضـع 

  .)2(بعينه )1(أجلمعني أو 
وإمنا قلنا:  إنه ال بد من أحد هذين ليحصل العلـم مبـا يعـاوض عليـه؛ ألن 
العمل يتقدر تارة باملدة، وتارة بنفسه بالركوب إىل موضـع بعينـه مقـدر بنفسـه 
مســتغن عــن ضــرب مــدة فيــه كخياطــة القمــيص وبنــاء احلــائط، والركــوب علــى 

مقــدرة البــد فيــه مــن ضــرب مــدة  اإلطــالق مــن غــري اشــرتاط مســافة معينــة أو 
 )3(كخدمة العبد وإال دخله اجلهل، (فإذا ثبـت ذلـك فيجـوز حـاالً إىل أجـل)
 )4(ألنا لو مل جنزه إىل أجل ألدى إىل بطـالن انتفـاع النـاس بـالكراء أو انقطـاع

معايشــــهم وجتــــارام، وصــــورته إىل أجــــل مثــــل: أن يكــــرتي منــــه يف رجــــب أو 
روج عنــدنا ببغــداد يف ذي القعــدة فيقــول: شــعبان للحــج وعــادة النــاس يف اخلــ

اكرتيـــت منـــك كـــراء يف ذمتـــك إىل احلـــج بعشـــرين دينـــاراً أو مـــا يتفقـــان عليـــه 
واألجل وقت خروج الناس، فإذا ثبت ذلك فيجب تعجيل النقـد فيمـا يؤجـل 

يف احلــــــج فعنــــــه  )5(اعتبـــــاراً بالســــــلم ألن يف تـــــأخريه كونــــــه دينـــــاً بــــــدين، فأمـــــا
  :)6(روايتان

(أنــــه ال جيــــوز تـــأخري النقــــد إال يف اليســــري وهـــو الــــثالث فدونــــه، إحـــدامها: 
  أنه جيوز ويكتفي فيه بالعربان كالدينارين والثالثة).   )7(واآلخر

                                                           

)1( .ًQفي (م): أو أج 

 ).371)، الكافى: (ص: 219الرسالة: (ص:  )،185-2/183)، التفريع: (3/422انظر: المدونة: ( )2(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )3(

 في (م): اmنقطاع عن. )4(

 في (ق): فلما. )5(

 ).373-372الكافى: (ص:  )،189-2/188يع: ()، التفر3/441انظر: المدونة: ( )6(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )7(
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أن يف وجــوب النقــد ليخــرج عــن بــاب الــدين بالــدين، وإمنــا  فوجــه األولــى
جــاز التــأخري يف اليســري ألن الغالــب يف األصــول أن حكــم األكثــر يف حكــم 

  األقل ال حكم له. اجلميع وأن
: أن تقدمي العربان خيرجه عن باب الدين بالدين، فقـد تعجـل ووجه الثانية

ألن املكــري قــد  ؛الشـيء مــن أحـد الطــرفني ومل يكلــف نقـد الكــل خيفــة الغـرر
ينتفع يف الثمن مث خيلفه، وقد جرت العادة بذلك منهم، فكان األصلح عقـد 

لعقــد مث يكـــون البـــاقي كالوديعـــة العربــان ليخـــرج عـــن الــدين بالـــدين يف مجيـــع ا
  أو كالرهن. )1(عند املكرتي
z���z���z���z���z���z���z���z���1212xaً�O�2ن�v,א�Lא*Sذא��3ن�א�E�Kxaً�O�2ن�v,א�Lא*Sذא��3ن�א�E�Kxaً�O�2ن�v,א�Lא*Sذא��3ن�א�E�Kxaً�O�2ن�v,א�Lא*Sذא��3ن�א�E�Kxaً�O�2ن�v,א�Lא*Sذא��3ن�א�E�Kxaً�O�2ن�v,א�Lא*Sذא��3ن�א�E�Kxaً�O�2ن�v,א�Lא*Sذא��3ن�א�E�Kxaً�O�2ن�v,א�Lא*Sذא��3ن�א�E�K������

فأمـــــا إذا كـــــان الكـــــراء املضـــــمون حـــــاًال وشـــــرع يف الركـــــوب فـــــال حيتـــــاج إىل 
؛ ألن أحد الطرفني قد تعجـل أخـذه يف الركـوب ومتاديـه فيـه يقـوم مقـام )2(نقد

املقـــاثي واملطـــابخ أنـــه جيـــوز بيعهـــا بالـــدين وإن كـــان اســـتيفائه، كمـــا نقلـــوه يف 
  املعقود عليه مل خيلق أكثره؛ ألنه يف حكم املوجود لتناسقه وتتابعه.

z���z���z���z���z���z���z���z���1313xX-*�9ع��d0���ً�94�*P�&Nذא�אE�KxX-*�9ع��d0���ً�94�*P�&Nذא�אE�KxX-*�9ع��d0���ً�94�*P�&Nذא�אE�KxX-*�9ع��d0���ً�94�*P�&Nذא�אE�KxX-*�9ع��d0���ً�94�*P�&Nذא�אE�KxX-*�9ع��d0���ً�94�*P�&Nذא�אE�KxX-*�9ع��d0���ً�94�*P�&Nذא�אE�KxX-*�9ع��d0���ً�94�*P�&Nذא�אE�K������

للــزرع فغرقــت ســقط كراؤهــا لتعــذر اســتيفاء املنفعــة املعقــودة  )3(إذا اســتأجر
ينبت زرعها فعليه األجرة؛ ألن الـذي  وأمكنه شرا فلم )4(عليها، وإن زرعها

علـــــى املـــــؤاجرة: تســـــليم األرض ومتكينـــــه مـــــن اســـــتيفاء املنفعـــــة ولـــــيس عليـــــه 
مل  وكــذلك إن نبــت الــزرع وأصــابته جائحــة مــن غــري جهــة الشــرب ســالمتها،

                                                           

 في (ق): عند المكرى. )1(

 ).372 – 371الكافى: (ص:  )،2/186)، التفريع: (3/435انظر: المدونة: ( )2(

 .في (ق): ابتاع )3(

 في (م): زرع. )4(
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يسقط عنه الكراء، ألن التمكني قد وجد واستيفاء املنفعة غري متعذر وامتناع 
  .)1(من مقتضى العقد فلم يلزم خروج الزرع، أو سالمته ليس

z���z���z���z���z���z���z���z���1414xK�
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�א,&+�-O4�'���b9�PVن�א|Y�
م���K������

ال تبطــل اإلجــارة ملــوت أحــد املتعاقــدين مــع بقــاء العــني املســتأجرة وإمكــان 
؛ ألنه عقد معاوضة فلم ينفسخ مبوت )3(خالفاً أليب حنيفة )2(استيفاء املنافع

عــة، أو تعــذر، أو تعــذر اســتيفائها أحــد املتعاقــدين إذا مل يكــن فيــه تلــف املنف
أصله عقد البيع، وألنه عقد معاوضة من مالك على منفعـة مالـه، فوجـب أال 

  ينفسخ مبوت املالك أصله إذا زوج أَمته.
��z���z���z���z���z���z���z���z���1515���*S�و�/�4ن����6S%�ذא�א3?��دא9ًא��4�/0ن�E�K���*S�و�/�4ن����6S%�ذא�א3?��دא9ًא��4�/0ن�E�K���*S�و�/�4ن����6S%�ذא�א3?��دא9ًא��4�/0ن�E�K���*S�و�/�4ن����6S%�ذא�א3?��دא9ًא��4�/0ن�E�K���*S�و�/�4ن����6S%�ذא�א3?��دא9ًא��4�/0ن�E�K���*S�و�/�4ن����6S%�ذא�א3?��دא9ًא��4�/0ن�E�K���*S�و�/�4ن����6S%�ذא�א3?��دא9ًא��4�/0ن�E�K���*S�و�/�4ن����6S%�ذא�א3?��دא9ًא��4�/0ن�E�K����������������xWUJ�K(xWUJ�K(xWUJ�K(xWUJ�K(xWUJ�K(xWUJ�K(xWUJ�K(xWUJ�K(������

غـريه؛ ألن ملـك إذا اكرتى داراً فله أن يسكنها بنفسه، وله أن يكريها مـن 
منافعهــا ثابــت لــه ولــيس مبســتحق عليــه يف اســتيفائها حمــل خمصــوص، ولــه أن 
يكريها مبثل الكراء أو أقل أو أكثـر؛ ألنـه معاوضـة علـى ملكـه كبيـع األعيـان، 

ألن كــل مملــوك جــاز أن  ؛)5(خالفــاً أليب حنيفــة )4(ولــه أن يكريهــا مــن املالــك
  أصله األعيان. ميلك لغري من ملكه جاز أن ميلك ملن ملكه،

z���z���z���z���z���z���z���z���1616xX�Y+��WUJ����0���2]���ًh�@����0���2]���!��0���2���EKxX�Y+��WUJذא�א3?��دא]���ًh�@����0���2]���!��0���2���EKxX�Y+��WUJذא�א3?��دא]���ًh�@����0���2]���!��0���2���EKxX�Y+��WUJذא�א3?��دא]���ًh�@����0���2]���!��0���2���EKxX�Y+��WUJذא�א3?��دא]���ًh�@����0���2]���!��0���2���EKxX�Y+��WUJذא�א3?��دא]���ًh�@����0���2]���!��0���2���EKxX�Y+��WUJذא�א3?��دא]���ًh�@����0���2]���!��0���2���EKxX�Y+��WUJذא�א3?��دא]���ًh�@����0���2]���!���������EKذא�א3?��دא
إذا اكـــرتى دابـــة ليحمـــل عليهـــا شـــيئاً فحمـــل عليهـــا غـــريه فعطبـــت: فـــإن    

أضّر ا ضمن قيمتها وإن كان مثلـه أو دونـه فـال ضـمان عليـه؛ ألنـه  )6(كان
عليهـا؛ ألنـه ال ميلـك ذلـك وال أذن لـه  )7(إذا كان أضّر ا كان متعدياً حبملـه
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 ) كان: سقطت من (م).6(

 في (م): بالجملة. )7(
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وال بد أن العوض عليه، فذا كان مثله فهو كما لـو تلفـت فيمـا  فيه صاحبها،
ـــه فـــال يضـــمن وإن كـــان دونـــه كـــان أوىل ال يضـــمن؛ ألنـــه بعـــض  اســـتأجرها ل

  حقه، فإن سلمت فلرا أن يأخذه مبا بني األجرتني.
ر مســافته أو دوــا وقــدر وإن اكرتاهــا علــى مكــان ســار ــا إىل غــريه يف قــد

      مشــقته فــال ضــمان عليــه، وإن تعــدى ــا إىل غــري مثلــه يف املســافة واملثــل منــه 
يف املشــقة أو مثلــه يف املشــقة وأبعــد منــه يف املســافة، فــإن تلفــت ضــمنها، وإن 
سلمت فلرا الكـراء األول وأخـذه بكـراء الزيـادة أو إسـالمها ويضـمنه القيمـة 

  يوم التعدي.
: فقـد )1(وصـورا أن يكـرتي دابـة مـن بغـداد إىل الكوفـة فيمتـد ـا إىل فيـل

بينا أن لصاحبه الكراء من بغداد إىل الكوفة؛ ألن املكرتي قـد اسـتوىف املنفعـة 
املعقودة عليها باألجرة املسماة فاستقر البدل عليـه يف ذمتـه وتعديـه فيمـا بعـد 

ا خمــري فيمــا زاد علــى ذلــك إن ال يقــدح يف ذلــك االســتقرار، وبينــا أن صــاحبه
  .)2(شاء أخذه بالكراء، وإن شاء ضمنه القيمة

، فـــدليلنا أنـــه انتفـــع مبلـــك غـــريه مـــن )3(وقـــال أبـــو حنيفـــة: ال كـــراء فيمـــا زاد
  غصب للعني فلزمه بدل ما انتفع به كغري املتعدي.

، أنـــه متعـــدياً باإلمســـاك )5(خالفـــاً للشـــافعي )4(ودليلنـــا أن تضـــمينه القيمـــة
وحبسها عن األسواق، فتعلق عليها الضمان، فإذا ثبت هذا فعليـه كـراء املثـل  

  كاملتعدي ابتداء؛ ألن هذه املنفعة مستوفاة بغري عقد وال شبهة عقد.

                                                           

لھ��ا: في��ل، ث��م س��ميت: المنص��ورة، معج��م البل��دان: ) ف��ي (م): قب��ر، وفي��ل: كان��ت مدبن��ة وmي��ة خ��وارزم، يق��ال 1(
)4/286.( 

 ).382)، الكافى (ص: 2/189)، التفريع: (3/431انظر: المدونة: ( )2(

 ).106-2/88مع شرح الميداني: ( –، مختصر القدورى 128انظر: مختصر الطحاوى (ص: ) )3(

 ) القيمة: سقطت من (ق)4(

 .)100)، اzقناع: (ص: 127ص: )، مختصر المزني (4/35(انظر: اuم:  )5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1717xWUJ����9d��/6�+���ًh�@����9d����ً�94�*P�&Nא�K(�$SOKxWUJ����9d��/6�+���ًh�@����9d����ً�94�*P�&Nא�K(�$SOKxWUJ����9d��/6�+���ًh�@����9d����ً�94�*P�&Nא�K(�$SOKxWUJ����9d��/6�+���ًh�@����9d����ً�94�*P�&Nא�K(�$SOKxWUJ����9d��/6�+���ًh�@����9d����ً�94�*P�&Nא�K(�$SOKxWUJ����9d��/6�+���ًh�@����9d����ً�94�*P�&Nא�K(�$SOKxWUJ����9d��/6�+���ًh�@����9d����ً�94�*P�&Nא�K(�$SOKxWUJ����9d��/6�+���ًh�@����9d����ً�94�*P�&Nא�K(�$SOK������
ضـــرره مثـــل إذا اكـــرتى أرضـــاً ليزرعهـــا حنطـــة فـــأراد أن يزرعهـــا شـــعرياً أو مـــا 

؛ ألن تعيــني مــا يــزرع يف )2(خالفــاً لــداود )1(ضــرر احلنطــة أو دونــه، فــذلك لــه
األرض هــــو كتقــــدير املنفعــــة ال لكونــــه شــــرطاً، بــــدليل أنــــه لــــو مل يزرعهــــا مــــع 
التمكـــني منهـــا لزمـــه الكـــراء، وإذا كـــان كـــذلك كـــان لـــه أن يســـتويف يف ذلـــك 

  القدر من املنفعة من املذكور وغريه.
z���z���z���z���z���z���z���z���18180��i��K0��i��K0��i��K0��i��K0��i��K0��i��K0��i��K0��i��K����9*���K�(�
�@4�W9*���(�b*P�&%,9ض�אA9ع�אd�4ن��*P�&%2����9*���K�(�
�@4�W9*���(�b*P�&%,9ض�אA9ع�אd�4ن��*P�&%2����9*���K�(�
�@4�W9*���(�b*P�&%,9ض�אA9ع�אd�4ن��*P�&%2����9*���K�(�
�@4�W9*���(�b*P�&%,9ض�אA9ع�אd�4ن��*P�&%2����9*���K�(�
�@4�W9*���(�b*P�&%,9ض�אA9ع�אd�4ن��*P�&%2����9*���K�(�
�@4�W9*���(�b*P�&%,9ض�אA9ع�אd�4ن��*P�&%2����9*���K�(�
�@4�W9*���(�b*P�&%,9ض�אA9ع�אd�4ن��*P�&%2����9*���K�(�
�@4�W9*���(�b*P�&%,9ض�אA9ع�אd�4ن��*P�&%2
x!Y6.אx!Y6.אx!Y6.אx!Y6.אx!Y6.אx!Y6.אx!Y6.אx!Y6.א������

وليس لـه أن يزرعهـا مـا ضـرره أشـد مـن ضـرر احلنطـة، فـإن فعـل فلرـا كـراء 
خالفــاً للشــافعي يف قولــه: إنــه يلزمــه كــراء املثــل احلنطـة وقيمــة اإلضــرار بالزيــادة 

املعقـــود عليـــه فلزمـــه ؛ ألنـــه تنـــاول مـــن املنفعـــة زيـــادة علـــى القـــدر )3(يف اجلميـــع
ما زاد أصله إذا اكرتى مجـًال ليسـري عليـه مـن بغـداد إىل مكـة فتعـدى  )4(بقدر

  به إىل مصر.
z���z���z���z���z���z���z���z���1919xb9�PV�7�9א��oאز�א@?אط�א�PKxb9�PV�7�9א��oאز�א@?אط�א�PKxb9�PV�7�9א��oאز�א@?אط�א�PKxb9�PV�7�9א��oאز�א@?אط�א�PKxb9�PV�7�9א��oאز�א@?אط�א�PKxb9�PV�7�9א��oאز�א@?אط�א�PKxb9�PV�7�9א��oאز�א@?אط�א�PKxb9�PV�7�9א��oאز�א@?אط�א�PK������

، )6(اخليــار يف اإلجـــارة ســواء كانــت معينــة أو مضـــمونة )5(جيــوز أن يشــرتط
يقصـد باملعاوضـات ؛ ألن املنافع أحد نـوعي مـا )7(خالفاً ألصحاب للشافعي

  احملضة، فجاز اشرتاط االختيار فيه كاألعيان.
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z���z���z���z���z���z���z���z���2020x/q;وو��������c�+�Kא,*�3�وو;�c�+�Kx/qא,*�3�وو;�c�+�Kx/qא,*�3�وو;�c�+�Kx/qא,*�3�وو;�c�+�Kx/qא,*�3�وو;�c�+�Kx/qא,*�3�وو;�c�+�Kx/qא,*�3�وو;�c�+�Kx/qא,*�3

املركوب ال بد أن يعرف بتعيني أو وصف باملشاهدة يشار إليـه بـأن يقـال: 
أكريتــك هــذه الدابــة أو الناقــة، واملوصــوف البــد فيــه مــن ذكــر اجلــنس والنــوع 

ألن اجلمــل  ؛ألن األغــراض ختتلــف بــاختالف األجنــاس )1(الذكوريــة واألنوثيــة
واحلمــار والغــرض ــا خمتلــف، وكــذلك  )2(يقــوى علــى احلمــل أكثــر مــن الدابــة

أنواعها ألن النجيب ال يصـلح للحمـل، وإمنـا يصـلح للركـوب، وكـذلك الـذكر 
  يكون أضعف من األنثى فال بد أن يبني.

z���z���z���z���z���z���z���z���2121xR3و;��א�*א�mE�!P�.م�א
��7KxR3و;��א�*א�mE�!P�.م�א
��7KxR3و;��א�*א�mE�!P�.م�א
��7KxR3و;��א�*א�mE�!P�.م�א
��7KxR3و;��א�*א�mE�!P�.م�א
��7KxR3و;��א�*א�mE�!P�.م�א
��7KxR3و;��א�*א�mE�!P�.م�א
��7KxR3و;��א�*א�mE�!P�.م�א
��7K������

؛ ألن أجســـــام النـــــاس )3(خالفـــــاً للشـــــافعي تـــــاج إىل وصـــــف الراكـــــبال حي
متقاربــة يف العــادة غــري متفاوتــة فلــم حيــتج إىل رؤيتــه، فــإن آتــاه بفــادح عظــيم 

  اخللق ليس هو الغالب فال يلزمه.
z���z���z���z���z���z���z���z���2222xb9�PVא,�7�5��6א�L�q�&Nא�c�+م��
��7Kxb9�PVא,�7�5��6א�L�q�&Nא�c�+م��
��7Kxb9�PVא,�7�5��6א�L�q�&Nא�c�+م��
��7Kxb9�PVא,�7�5��6א�L�q�&Nא�c�+م��
��7Kxb9�PVא,�7�5��6א�L�q�&Nא�c�+م��
��7Kxb9�PVא,�7�5��6א�L�q�&Nא�c�+م��
��7Kxb9�PVא,�7�5��6א�L�q�&Nא�c�+م��
��7Kxb9�PVא,�7�5��6א�L�q�&Nא�c�+م��
��7K������

يف اإلجـارة، وإنـه  الظاهر من مذاهب أصحابنا أن استيفاء املنافع ال يتعـني
كالوصــف ال ينفســخ العقــد بتلفــه خبــالف العــني املســتأجرة   )4(إن عــني فــذلك

إذا تلفــت، وذلــك كمــا يســتأجر علــى رعايــة غــنم بأعياــا أو خياطــة قمــيص 
بعينه فتهلك الغنم وحيرتق الثوب فـال ينفسـخ العقـد وعلـى املسـتأجر أن يأتيـه 

بـالتعيني  )6(ليخيطه، وقد قيل: إا تتعـنيقميص مثله  لريعاه أو )5(بغنم مثلها
  .)7(فينفسخ العقد بتلف احملل املعني
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: أنـــه قـــد ثبــــت أن عقـــد اإلجـــارة الزم مــــن الطـــرفني ولــــيس فوجـــه األولــــى
ألحدمها فسخه مع التمكني مـن اسـتيفاء املنـافع فلـو قلنـا: إن حمـل االسـتيفاء 

ء املسـتأجر عليـه ، نقص األصل ألن املستأجر يبيـع الشـي)1(يتعني حلصل منه
فيفســـخ العقـــد فيـــه باختيـــاره، وذلـــك ينفـــي اللـــزوم وال ميكنـــه أن يـــأيت مبثلـــه أو 
مينعــه مــن البيــع واهلبــة ينقطــع تصــرفه يف ملكــه مــن غــري تعلــق حــق لغــريه فيــه؛ 
وألن حمــل االســتيفاء حــق للمســتأجر دون املــؤاجر وألن املســتأجر عقــد علــى 

ال  )2(إياهــا وتعيـــني مــا يســتوفيها منـــه منــافع يســتوفيها فيلــزم املـــؤاجر أن يوفيــه
  حق للمؤاجر فيه. 

ــاني تعيينــه كــاألجري،  )3(: أن أحــد احمللــني يف اإلجــارة يصــح معــهووجــه الث
فوجـــه األوىل ألنـــه إذا اســـتأجر دابـــة لريكبهـــا فماتـــت الدابـــة انفســـخ العقـــد ومل 

أو يلزمــه أن يـــأيت ببــدهلا، كـــذلك إذا عـــني مــن يركبهـــا والقمــيص الـــذي خيـــيط 
الغنم اليت يرعاها جيب أن ينفسخ العقد بتلف ذلك كما ينفسخ العقد مبوت 
الراعـــي والدابـــة، وألنـــه قـــد ثبـــت تعيـــني ذلـــك يف الظئـــر إذا اســـتؤجرت لرضـــاع 

أو لقلــع الضــرس إذا بــرأ أو مــات الصــيب،  ،)4(الصــيب والطيــب لعــالج املــريض
  وكذلك يف سائر ما يستأجر عليه.

z���z���z���z���z���z���z���z���2323�5��6,א�L�q�&Nא�K�5��6,א�L�q�&Nא�K�5��6,א�L�q�&Nא�K�5��6,א�L�q�&Nא�K�5��6,א�L�q�&Nא�K�5��6,א�L�q�&Nא�K�5��6,א�L�q�&Nא�K�5��6,א�L�q�&Nא�Kxb
N�qא��b9�PV�7אxb
N�qא��b9�PV�7אxb
N�qא��b9�PV�7אxb
N�qא��b9�PV�7אxb
N�qא��b9�PV�7אxb
N�qא��b9�PV�7אxb
N�qא��b9�PV�7אxb
N�qא��b9�PV�7א������������
املنــافع يف اإلجــارة الفاســدة لــزم ـا أجــرة املثــل كــاملبيع بيعــاً  )5(إذا اسـتوفيت

فاسداً إذا فات أنه يلزم بالقيمة دون الثمن؛ ألن األجـرة مثـن للمنـافع كمـا أن 
األمثـــان يف البياعـــات أعـــواض عـــن األعيـــان، فـــإذا قـــبض العـــني املســـتأجرة يف 

                                                           

 في (ق): ك. ليحصل. )1(

 في (م): فيه. )2(

 معه: سقطت من (م). )3(

 في (م): العليل. )4(

 في (م): استوعبت. )5(
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خالفــاً  )1(ه أجــرة املثــل ســواء اســتعملها أو مل يســتعملهااإلجــارة الفاســدة فعليــ
؛ ألـا عـني قبضـت )2(أليب حنيفة يف قوله: إنه ال أجرة عليه إذا مل يستعملها

اإلجــارة فكــان تلــف املنفعــة فيهــا مضــموناً بالتبــذل أصــله اإلجــارة  علــى وجــه
الصـــــــحيحة، وإن تلـــــــف املنـــــــافع يف العـــــــني املقبوضـــــــة علـــــــى وجـــــــه اإلجـــــــارة 

يوجـــب بـــدهلا علـــى مـــن تلفـــت يف قبضـــه، أصـــله إذا اســـتوفاها  )3(الصـــحيحة
  بنفسه.
z���z���z���z���z���z���z���z���2424xb9�PVא�b*P4�Kxb9�PVא�b*P4�Kxb9�PVא�b*P4�Kxb9�PVא�b*P4�Kxb9�PVא�b*P4�Kxb9�PVא�b*P4�Kxb9�PVא�b*P4�Kxb9�PVא�b*P4�K������������

؛ ألــا عــوض يف )4(ال جيــوز أن تكــون األجــرة يف اإلجــارة جمهولــة وال غــرر
  عقد معاوضة حمضة كالثمن يف البيع.

ألن وال جيوز أن يستأجر نساجاً لينسج له غزًال بنصف الثـوب وال بقيمتـه 
الثــوب الــذي خيــرج جمهــول الصــفة، وألن نصــف الغــزل الــذي اســتأجره بــه ال 

  يسلمه إليه إال بعد مدة وهي حصول النسج.
وال جيـــوز يف املبيـــع بعينـــه اشـــرتاط األجـــل يف تســـليمه إذا خيـــف منـــه الغـــرر 
وكذلك القيمة اهولة ال يدرى كم يكون مقدارها، وجيـوز أن يسـتأجره علـى 

لنصــف ألنــه معلــوم ال غــرر فيــه وال جهالــة، ومــىت وقــع عمــل نصــف الغــزل با
العقد على الوجه األول ونسج الثوب فجميعه لصاحب الغزل وللصانع أجـرة 
املثل، ومثل ذلك أن يكري دابتـه أو غالمـه مـن رجـل بنصـف الكسـب؛ ألنـه 
عـــوض جمهــــول فــــإن وقــــع: فلصــــاحب الدابــــة أو الغــــالم أجــــرة باملثــــل، ومجيــــع 

  الكسب للمستأجر.
                                                           

 ).370-368)، الكافى (ص: 186-2/184()، التفريع: 3/427انظر: المدونة: ( )1(

 ).104-2/103مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدورى 129-128انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )2(

 ) الصحيحة: سقطت من (ق).3(

-374)، الك���افي (ص: 219 -218)، الرس���الة (ص: 186 -2/185)، التفري���ع: (3/389) انظ���ر المدون���ة: (4(
377.( 
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قـــال لــه: اعمـــل علــى دابـــيت ولـــك النصــف مـــن الكســب لكـــان العقـــد  ولــو
فاســـداً للجهـــل مبقـــدار الكســـب لكنـــه إن وقـــع كـــان الكســـب كلـــه لصـــاحب 

أجـــرة املثـــل خبـــالف األوىل ألن اإلجـــارة يف املســـألة األوىل  )1(الدابـــة ولألجـــري
وقعـت علـى الدابـة واألجــر كـان جمتبيـاً للكســب، ويف مسـألتنا وقعـت اإلجــارة 

 )2(لرجل واجتىب الكسب مـن قبـل الدابـة، فمـن وقـع عليـه عقـد اإلجـارةعلى ا
  مل يكن له من الكسب شيء.

z���z���z���z���z���z���z���z���2525�����/�&P�O�
�Pو�$�C�!�(�0+(�b*P��
��K2���K�����/�&P�Oא3?��دא�!��S(�mEن�)+�0م��Pو�$�C�!�(�0+(�b*P��
��K2���K�����/�&P�Oא3?��دא�!��S(�mEن�)+�0م��Pو�$�C�!�(�0+(�b*P��
��K2���K�����/�&P�Oא3?��دא�!��S(�mEن�)+�0م��Pو�$�C�!�(�0+(�b*P��
��K2���K�����/�&P�Oא3?��دא�!��S(�mEن�)+�0م��Pو�$�C�!�(�0+(�b*P��
��K2���K�����/�&P�Oא3?��دא�!��S(�mEن�)+�0م��Pو�$�C�!�(�0+(�b*P��
��K2���K�����/�&P�Oא3?��دא�!��S(�mEن�)+�0م��Pو�$�C�!�(�0+(�b*P��
��K2���K�����/�&P�Oא3?��دא�!��S(�mEن�)+�0م��Pو�$�C�!�(�0+(�b*P���K2���Kא3?��دא�!��S(�mEن�)+�0م�
xzدون�ذ�xzدون�ذ�xzدون�ذ�xzدون�ذ�xzدون�ذ�xzدون�ذ�xzدون�ذ�xzدون�ذ�������������

جيــوز أن يكــرتي الرجــل الدابــة إىل مكــان معلــوم بــأجرة معلومــة: فــإن وجــد 
؛ ألنـه يكـون كأنـه قـال لـه: أكريـك )3(حاجته دون ذلـك فحسـابه مـن األجـرة

بــدينار، وجيــوز ذلــك علــى مــا قــدمناه مــن قولــه:  )4(مــن هــذا الطريــق كــل بريــد
هــذه الــدار مــن حســاب كــل شــهر بــدينار، ويكــون الــذكر الفراســخ ) 5(أجرتــك

  واملسافة لتتقدر األجرة به.
z���z���z���z���z���z���z���z���2626xع�F,א�b9�PE�7�Kxع�F,א�b9�PE�7�Kxع�F,א�b9�PE�7�Kxع�F,א�b9�PE�7�Kxع�F,א�b9�PE�7�Kxع�F,א�b9�PE�7�Kxع�F,א�b9�PE�7�Kxع�F,א�b9�PE�7�K������

 يف )9(خالفــاً أليب حنيفــة، )8(الشــريك وغــريه )7(جــائزة مــن )6(إجــارة املشــاع
 قوله: إنـه ال جتـوز إال مـن الشـريك؛ ألن كـل معاوضـة جـاز أن يعـارض عليهـا

                                                           

 .في (ق): ول�خر )1(

 اzجارة: سقطت من (م). )2(

 ).373-372)، الكافى (ص: 2/187)، التفريع: (435-3/433انظر: المدونة: ( )3(

 ).43: البريد ھو الرسول، ثم استعمل في المسافة التي يقطعھا، وھي اثني عشر ميQً (المصباح المنير ص بريد) 4(

 في (ق): أكريتك من. )5(

 ).2/165على حدة (الفواكه الدواني: ) المشاع: وھو غير المتميز 6(

 في (م): بين. )7(

 ).3/448انظر: المدونة: ( )8(

)، وقال أبو يوسف 2/100مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدورى 131انظر: مختصر الطحاوى (ص: )9(
 ومحمد: إشارة المشاع جائزة.
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الشريك جـاز أن يعـارض عليهـا األجنـيب، أصـله البيـع، ألنـه عقـد إجـارة علـى 
  له معروف ميكن تسليمه إىل املستأجر فجاز ذلك اعتباراً باوز. ملك

z���z���z���z���z���z���z���z���2727�*�4�9دא�Q6S%��������9�PE�Kxxxxxxxxدא�9�%�Q6Sدא�9�PE�K�*�4�9دא�9�%�Q6Sدא�9�PE�K�*�4�9دא�9�%�Q6Sدא�9�PE�K�*�4�9دא�9�%�Q6Sدא�9�PE�K�*�4�9دא�9�%�Q6Sدא�9�PE�K�*�4�9دא�9�%�Q6Sدא�9�PE�K�*�4�9دא�9�%�Q6Sدא�9�PE�K�*�4�9دא�9
يف قولـه: ) 2(خالفاً أليب حنيفة، )1(جيوز أن يستأجر داراً بسكىن دار أخرى

املنــــافع ال يكــــون أجــــرة للمنــــافع إال أن يكــــون مــــن جهــــة أخــــرى؛ ألمــــا  إن
عقد اإلجارة على كل واحد منهما يف االنفراد، فجـاز أن يعقـد  منفعتان جيوز
  باألخرى كما لو كانا من جنسني. على إحدامها
z���z���z���z���z���z���z���z���2828x*hsא��bز�PEKx*hsא��bز�PEKx*hsא��bز�PEKx*hsא��bز�PEKx*hsא��bز�PEKx*hsא��bز�PEKx*hsא��bز�PEKx*hsא��bز�PEK������

، وكل أجري بطعامه وكسوته ويكون لـه مـا يكـون )3(جيوز أن يستأجر الظئر
، وأليب )5(خالفـــاً للشـــافعي يف منعـــه ذلـــك يف كـــل أجـــري )4(ملثلـــه مـــن الوســـط

  . )6(حنيفة يف منعه ذلك يف كل أجري عدى الظئر
واالســــم  فــــدليلنا أن األعــــواض يف املنــــافع يقــــوم العــــرف فيهــــا مقــــام الشــــرط 

كنفقــة الزوجــة، وصــفة ركــوب الراكــب يف اإلجــارة؛ وألنــه ملــا جــاز أن تكــون 
جمهولـــــة وترجـــــع إىل الوســـــط ويتبـــــع يف معرفتهـــــا العـــــرف كـــــذلك يف  )7(النفقـــــة

؛ ألنه عقد إجارة فصح بالطعام والكسوة اعتباراً )8(اإلجارة، وعلى أيب حنيفة
  بالرضاع.

  

                                                           

 ).370-369)، الكافى( ص 3/448) انظر: المدونة: (1(

 ).209-7/224القدير: ( انظر: فتح )2(

 ).374) الظئر: المرضع (الكافي، ص 3(

 ).375-374)، الكافى (ص 2/187)، التفريع: (412-3/410انظر: المدونة: ( )4(

 ).100)، اzقناع: (ص: 26)، مختصر المزني (ص: 38-4/25انظر: اuم: ( )5(

 ).2/101مع شرح الميداني: ( –انظر: مختصر القدورى  )6(

 (ق): القيمة.في  )7(

 سقطت من (م).أبي حنيفة:  )8(



412 

z���z���z���z���z���z���z���z���2929��2���(�$%��fو�!��0��EKxذא�א3?��دא�!�و�f�EK��2���(�$%ذא�א3?��دא�!�و�f�EK��2���(�$%ذא�א3?��دא�!�و�f�EK��2���(�$%ذא�א3?��دא�!�و�f�EK��2���(�$%ذא�א3?��دא�!�و�f�EK��2���(�$%ذא�א3?��دא�!�و�f�EK��2���(�$%ذא�א3?��دא�!�و�f�EK��2���(�$%ذא�א3?��دא�x���0�x���0�x���0�x���0�x���0�x���0�x���0�������

؛ ألن املنفعـــة )1(مـــا حيمـــل عليهـــا، فـــالكراء فاســـد إذا اكـــرتى دابـــة ومل يســـم
املستأجر عليها جمهولة فيكون غرراً؛ ألن األشـياء احملمولـة ختتلـف يف اإلضـرار 
بالدابـــة، ألن محـــل القطـــن والثيـــاب أقـــل إضـــراراً مـــن محـــل الصـــخر واحلديـــد، 

خبــالف كــراء احلمــل، فــإذا مل واألجــرة خمتلفــة متفاوتــة، وكــذلك كــراء الركــوب 
  تكن املنفعة املكرتي هلا معلومة مل يصح.

z���z���z���z���z���z���z���z���3030xb9�PVא�b
(�Xv�e�����
�bאEKxb9�PVذא�א3?���94ً�����*س���(�Xv�e�����
�bאEKxb9�PVذא�א3?���94ً�����*س���(�Xv�e�����
�bאEKxb9�PVذא�א3?���94ً�����*س���(�Xv�e�����
�bאEKxb9�PVذא�א3?���94ً�����*س���(�Xv�e�����
�bאEKxb9�PVذא�א3?���94ً�����*س���(�Xv�e�����
�bאEKxb9�PVذא�א3?���94ً�����*س���(�Xv�e�����
�bאEKxb9�PVذא�א3?���94ً�����*س���(�Xv�e�����������EKذא�א3?���94ً�����*س���

إذا اكرتى أرضاً ليغرس فيها فانقضت مدة اإلجارة: فإن صاحبها خمري بني 
أن يأخـــذ املســـتأجر بـــالقلع وال شـــيء عليـــه مـــن أجـــرة القلـــع، أو يعطيـــه قيمـــة 

، خالفــاً للشـــافعي يف )2(غــراس مقلوعــاً أو يبقيـــه يف األرض ويكونــا شـــريكنيال
؛ )3(لــه أن يطالبــه بقلــع الغــراس إال بعــد أن يعطيــه أرش القلــع قولــه: إنــه لــيس

ألن اإلجــارة تقضـــي تســليم األرض بعـــد انقضــاء املـــدة فارغــة مـــن تعلــق حـــق 
طعــام، فإنــه  للمســتأجر هلــا ويقــل مــا شــغلها بــه، أصــله إذا كــان فيهــا متــاع أو

يــــؤمر بقلعــــه، وألن فائــــدة حصــــر العقــــد باملــــدة تقــــدير املنفعــــة املســــتوفاة ــــا 
وانقطاعهــا فيمــا بعــدها، ويف تبقيــة الغــراس بعــد املــدة إبطــال لفائــدة التحديــد 

  والتقدير وخالفاً ملوجب العقد.
z���z���z���z���z���z���z���z���3131KKKKKKKK��������x�]qو�א�de�bز�PEx�]qو�א�de�bز�PEx�]qو�א�de�bز�PEx�]qو�א�de�bز�PEx�]qو�א�de�bز�PEx�]qو�א�de�bز�PEx�]qو�א�de�bز�PEx�]qو�א�de�bز�PE������

)4(علـــى أن ينـــزوا جيـــوز أن يـــؤاجر الرجـــل فحلـــه مـــن إبلـــه أو بقـــره أو غريهـــا
 

؛ ألنــــه نــــوع مــــن املنفعــــة  )6(خالفــــاً أليب حنيفــــة والشــــافعي )5(أكوامــــاً معلومــــة
                                                           

 ).372-371)، الكافى (ص: 188-2/186)، التفريع: (3/427انظر: المدونة: ( )1(

 ..)378)، الكافى (ص: 185-2/184)، التفريع: (3/463انظر: المدونة: ( )2(

 ).101)، اzقناع: (ص: 130-129انظر: مختصر المزني (ص:  )3(

 ).601لمصباح المنير ص: ) النزو: الوثوب (ا4(

 ).3/401انظر: المدونة: ( )5(

 ).1/401)، المھذب: (2/100مع شرح الميداني: ( –انظر: مختصر القدورى  )6(
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ألن كل منفعة ملك إباحتهـا للعـني بغـري عـوض وملـك منعـه إياهـا،  كالركوب
جـــائزة كاحلمـــل، وألن ذلـــك مبنزلـــة أن يســـتأجر رجـــالً يلقـــح لـــه  فــإن املعاوضـــة

ينتفــع بـــه جتـــوز إباحتـــه بغـــري عـــوض، يـــراد حلمـــل أُنثـــى  خنلــة فيقـــول: ألن فعـــل
  فجاز بعوض أصل التلقيح.

z���z���z���z���z���z���z���z���3232x�ً2�9م�د����3�UPAא�/�Y+�4ن��Q0��9�6�
��*אً�@�UPA�9א��h&Nא�Kx�ً2�9م�د����3�UPAא�/�Y+�4ن��Q0��9�6�
��*אً�@�UPA�9א��h&Nא�Kx�ً2�9م�د����3�UPAא�/�Y+�4ن��Q0��9�6�
��*אً�@�UPA�9א��h&Nא�Kx�ً2�9م�د����3�UPAא�/�Y+�4ن��Q0��9�6�
��*אً�@�UPA�9א��h&Nא�Kx�ً2�9م�د����3�UPAא�/�Y+�4ن��Q0��9�6�
��*אً�@�UPA�9א��h&Nא�Kx�ً2�9م�د����3�UPAא�/�Y+�4ن��Q0��9�6�
��*אً�@�UPA�9א��h&Nא�Kx�ً2�9م�د����3�UPAא�/�Y+�4ن��Q0��9�6�
��*אً�@�UPA�9א��h&Nא�Kx�ً2�9م�د����3�UPAא�/�Y+�4ن��Q0��9�6�
��*אً�@�UPA�9א��h&Nא�K������

 على أن يعطيه )2(أن يستأجر الرجل األجري شهراً بدينار )1(ال جيوز للرجل

متــأخرة، ، ألن ذلــك فضــة بــذهب )3(األجــري كــل يــوم درمهــاً أو أقــل أو أكثــر
  عمل وفضة بذهب. وألنه

z���z���z���z���z���z���z���z���3333xb
�������K�S?��א�
א�v(9�7�9ن��]��א��+
�Kxb�S?��א�
א�v(9�7�9ن��]��א��+
�Kxb�S?��א�
א�v(9�7�9ن��]��א��+
�Kxb�S?��א�
א�v(9�7�9ن��]��א��+
�Kxb�S?��א�
א�v(9�7�9ن��]��א��+
�Kxb�S?��א�
א�v(9�7�9ن��]��א��+
�Kxb�S?��א�
א�v(9�7�9ن��]��א��+
�Kxb�S?��א�
א�v(9�7�9ن��]��א��+

جيـــوز أن يكـــري داره يف رمضـــان لـــذي القعـــدة، فتكـــون هـــذه اإلجـــارة بعـــد 
خالفــاً للشــافعي يف قولــه: ال جيــوز إال أن تكــون  )4(بشــهر أو مــا يقاربــه العقــد

مل خيلـــق مـــن ؛ ألن اإلجـــارة عقـــد علـــى مـــا )5(العقـــد بـــال فصـــل املـــدة عقيـــب
املنافع، فجاز أن يتأخر شرط املدة واستيفاؤها ما مل يعد ذلـك بتعـذر قبضـها 
عنــد احلاجــة؛ وألنــه لــو عقــد علــى هــذه الــدار شــهراً أو علــى شــهر بعــده جلــاز  
كــذلك يف مســألتنا؛ ألنــه قــد حصــل العقــد للشــهر الثــاين قبــل مضــي األول، 

  جاً عنه.فال فرق بني أن يكون األول داخل يف العقد أو خار 
z���z���z���z���z���z���z���z���3434KKKKKKKK��������xWUJو�*P�&%,א�K(�b*P��&%,א�c+�5א���xWUJو�*P�&%,א�K(�b*P��&%,א�c+�5א���xWUJو�*P�&%,א�K(�b*P��&%,א�c+�5א���xWUJو�*P�&%,א�K(�b*P��&%,א�c+�5א���xWUJو�*P�&%,א�K(�b*P��&%,א�c+�5א���xWUJو�*P�&%,א�K(�b*P��&%,א�c+�5א���xWUJو�*P�&%,א�K(�b*P��&%,א�c+�5א���xWUJو�*P�&%,א�K(�b*P��&%,א�c+�5א�����������

 بيــع العــني املســتأجرة مــن املســتأجر وغــريه إن بقــي مــنجيــوز املــؤاجرة أن ي  

،خالفــاً أليب حنيفــة )6(مــدة اإلجــارة مــا ال يكــون غــرراً خيــاف تغريهــا يف مثلــه
                                                           

 للرجل: سقطت من (ق). )1(

 اuجير شھراً بدينار: سقطت من (م). )2(

 ).374-373)، الكافى (ص: 2/186)، التفريع: (3/450انظر: المدونة: ( )3(

 ).369-368)، الكافى (ص: 3/452انظر: المدونة: ( )4(

 ).400-1/399)، المھذب: (127-126)، مختصر المزني:( ص: 29-4/27انظر: اuم: ( )5(

 ).369 - 368)، الكافي (ص 219)، والرسالة (ص: 3/433انظر: المدونة: ( )6(
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يف ، وألنــه لــيس )2(��m�m�m�mY��X��WY��X��WY��X��WY��X��Wllllلقولــه تعــاىل: ،)1(قــوىل الشــافعي وأحــد
بعــد إنقضــاء مــدة  )3(ألن املشــرتي إمنــا يســلمها ؛بيعهــا إبطــال حــق املســتأجر

 ؛اإلجــارة فكــل تصــرف ال يبطــل حــق املســتأجر ال مينــع، أصــله إذا باعهــا منــه
وألنـــه عقـــد علـــى منفعـــة فلـــم مينـــع العقـــد علـــى الرقبـــة أصـــله إذا بـــاع أمـــة قـــد 

  زوجها.
z���z���z���z���z���z���z���z���3535x!6N�K(�*�34�9��+א��*I�Nو�9و
���������b9�PEKא�
و�9وI�N*�א�+���b9�PEKx!6N�K(�*�34�9א�
و�9وI�N*�א�+���b9�PEKx!6N�K(�*�34�9א�
و�9وI�N*�א�+���b9�PEKx!6N�K(�*�34�9א�
و�9وI�N*�א�+���b9�PEKx!6N�K(�*�34�9א�
و�9وI�N*�א�+���b9�PEKx!6N�K(�*�34�9א�
و�9وI�N*�א�+���b9�PEKx!6N�K(�*�34�9א�
و�9وI�N*�א�+���b9�PEKx!6N�K(�*�34�9א�

 ، وقـال الشـافعي يف أحـد)4(جتوز إجارة الدور وسـائر العقـار أكثـر مـن سـنة

ــــه: ال جيــــوز ــــافع إليهــــا وميكــــن اســــتيفاؤها  )5(قول ، فــــدليلنا أــــا مــــدة تبقــــى املن
  كالسنة. 

إذا استأجرها عشر سنني بأجرة معلومـة جلملـة املـدة جـاز ومل يلـزم أن يعـني 
إلجارة إليها فوجـب أن يكـون لكل سنة خالفاً للشافعي؛ ألا مدة جتوز ا ما

  األجرة جلملتها مغنياً عن ذكر ما يقابل تفصيلها أصله السنة والشهر. ذكر
z���z���z���z���z���z���z���z���3636x*P�&%,�2ن�)��0£/�א��Kx*P�&%,�2ن�)��0£/�א��Kx*P�&%,�2ن�)��0£/�א��Kx*P�&%,�2ن�)��0£/�א��Kx*P�&%,�2ن�)��0£/�א��Kx*P�&%,�2ن�)��0£/�א��Kx*P�&%,�2ن�)��0£/�א��Kx*P�&%,�2ن�)��0£/�א��K��������

ومـــن اســـتؤجر حلمـــل مـــا ســـوى الطعـــام فـــادعى تلفـــه أو كســـره فـــال ضـــمان 
عليـــه؛ ألن األجـــري مـــؤمتر كالوكيـــل والرســـول، فـــإن اســـتؤجر علـــى محـــل طعـــام 

؛ ألن العـــادة جاريـــة بـــأن )7(، خالفـــاً ملـــن منـــع ذلـــك)6(دعـــى تلفـــهضـــمن إن ا
ـــــدناءة تفوســـــهم،  ـــــديهم ل ـــــذي يف أي األكريـــــاء يتســـــرعون إىل أكـــــل الطعـــــام ال

وأهـــل املـــروءات واألقـــدار يـــأنفون مـــن أن ) 8(وحيملـــون علـــى أن نفـــوس النـــاس 
                                                           

 ).29-4/28)، اuم: (131انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )1(

 .275، ا.ية: سورة البقرة )2(

 في (ق): سلمھا. )3(

 ).369)، الكافي (ص: 454-3/450انظر المدونة: ( )4(

 ). 129 -128مختصر المزني (ص:  )5(

 ). 371)، الكافي (ص: 219)، الرسالة (ص: 436-3/413انظر: المدونة: ( )6(

 ).1/408) في أحد قولي الشافعي، وروي عن عطاء وطاوس وزفر (انظر المھذب: 7(

 في (م): ويحيلون على أنفسھم الناس. )8(
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يطلبــــوهم مبثلــــه مــــن املــــأكوالت ال ســــيما العــــرب مــــع كــــرمهم وعــــزة نفوســــها 
بذله والسماحة به، ويف ذلك إضرار بالناس وليس كـذلك العـروض  واعتيادها

وغريهــا؛ ألنــه ال يقــبح يف العــادة املطالبــة ــا، وإن قــل مــا يســتأجر علــى محلــه 
منها، وال جرت عادة األكرياء بالتسـرع إىل تناوهلـا كمـا جـرت عـادم بـذلك 

ة لضــــيق العــــيش هنــــاك وشــــد يف الطعــــام، وألن باحلجــــاز يتنــــافس يف الطعــــام
تناولــه وحلــق النــاس الضــرر،  احلاجــة إليــه فلــو مل يضــمن األكريــاء لتســرعوا إىل
تعـد وال تفـريط فـال ضـمان  وإذا اسـتؤجر علـى محـل شـيء فتلـف منـه مـن غـري

والتقصــــري يف تــــرك  عليــــه ألنــــا قــــد بينــــا أنــــه مــــؤمتن فــــال يضــــمن إال بالتعــــدي
  .)1(التحفظ
z���z���z���z���z���z���z���z���3737xX�Y+��������+��Qو�*�!�����+E�KxX�Yذא��Nق�א�
א����+��Qو�*�!�����+E�KxX�Yذא��Nق�א�
א����+��Qو�*�!�����+E�KxX�Yذא��Nق�א�
א����+��Qو�*�!�����+E�KxX�Yذא��Nق�א�
א����+��Qو�*�!�����+E�KxX�Yذא��Nق�א�
א����+��Qو�*�!�����+E�KxX�Yذא��Nق�א�
א����+��Qو�*�!�����+E�KxX�Yذא��Nق�א�
א����+��Qو�*�!���������E�Kذא��Nق�א�
א

ذا ضــــرب الدابــــة أو ســــاقها بالعصــــى علــــى عــــادة النــــاس مــــن غــــري خــــرق إ
؛ ألن العــرف جــار بــه بأنــه ال بــد )3(خالفــاً أليب حنيفــة )2(فعطبــت مل يضــمن

للدابــة مــن ســوق وزجــر علــى الســري، والضــرب بــاملعروف علــى قــدر احلاجــة، 
  فكان هذا القدر مأذوناً فيه فلم يضمن ما حدث عنه.

z���z���z���z���z���z���z���z���3838!6�q%א��X-*Jذא�EK!6�q%א��X-*Jذא�EK!6�q%א��X-*Jذא�EK!6�q%א��X-*Jذא�EK!6�q%א��X-*Jذא�EK!6�q%א��X-*Jذא�EK!6�q%א��X-*Jذא�EK!6�q%א��X-*Jذא�EK��������xم�+Y��2א�.�b*P�&%,אxم�+Y��2א�.�b*P�&%,אxم�+Y��2א�.�b*P�&%,אxم�+Y��2א�.�b*P�&%,אxم�+Y��2א�.�b*P�&%,אxم�+Y��2א�.�b*P�&%,אxم�+Y��2א�.�b*P�&%,אxم�+Y��2א�.�b*P�&%,א��������
خالفـــاً أليب ) 4(إذا اســـتأجر ســـفينة حلمـــل طعـــام فغرقـــت فـــال ضـــمان عليـــه

؛ ألن املالح مل يتعد فأشبه أن تغرق باملوج والـريح، وقياسـاً عليـه إذا  )5(حنيفة
  كان صاحبه معه.

                                                           

 في (ق): الحفظ. )1(

 ). 371)، الكافي (ص: 185-2/184انظر: التفريع: ( )2(

 ).2/92مع شرح الميداني: ( –انظر: مختصر القدورى  )3(

 ).372)، الكافي (ص: 219)، الرسالة (ص: 2/187انظر: التفريع: ( )4(

 ).2/93مع شرح الميداني: ( –مختصر القدورى  )،130 -129انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���3939x/&6�qN�X-*J�K��Lא*S�7א�Kx/&6�qN�X-*J�K��Lא*S�7א�Kx/&6�qN�X-*J�K��Lא*S�7א�Kx/&6�qN�X-*J�K��Lא*S�7א�Kx/&6�qN�X-*J�K��Lא*S�7א�Kx/&6�qN�X-*J�K��Lא*S�7א�Kx/&6�qN�X-*J�K��Lא*S�7א�Kx/&6�qN�X-*J�K��Lא*S�7א�K��������
مـــن األجـــرة بقـــدر مـــا  ، وقيـــل لـــه:)1(واختلـــف يف كرائـــه فقيـــل: ال شـــيء لـــه

أن العــرف جــار يف مثــل ذلــك بأنــه علــى  )2(مــن املســافة، فوجــه األول مضــى
جار جمرى اجلعل: كأنه يقول إذا بلغـت بالطعـام إىل موضـع كـذا  البالغ؛ ألنه

األجـــرة لـــك، فـــإذا مل حيصـــل الفـــرض مل يســـتحق شـــيئاً، ووجـــه  فهـــذه )3(وكـــذا
ـــه مـــن ولـــيس جبعـــل ألن العمـــل واألجـــ اآلخـــر إنـــه إجـــارة رة مقـــدران، فكـــان ل

  كسائر اإلجارات. األجرة حبساب ما مضى
z���z���z���z���z���z���z���z���4040xא:�2ل�/q0�����.א�mE�|ً�E��?3ذא�אEKxא:�2ل�/q0�����.א�mE�|ً�E��?3ذא�אEKxא:�2ل�/q0�����.א�mE�|ً�E��?3ذא�אEKxא:�2ل�/q0�����.א�mE�|ً�E��?3ذא�אEKxא:�2ل�/q0�����.א�mE�|ً�E��?3ذא�אEKxא:�2ل�/q0�����.א�mE�|ً�E��?3ذא�אEKxא:�2ل�/q0�����.א�mE�|ً�E��?3ذא�אEKxא:�2ل�/q0�����.א�mE�|ً�E��?3ذא�אEK��������

: فإن املكرتي يأيت اإلمام ويقـيم )4(إذا اكرتى إبًال إىل احلج فأخلفه اجلمال
مـال تكــارى لـه اإلمـام عليـه؛ ألن القضــاء  )5(عنـده البينـة فـإن كــان اجلمـال لـه

ــال  علــى الغائــب واجــب إذا الــتمس ذلــك صــاحب احلــق، وإذا مل يكــن للجم
ألنـــه ال حيصـــل ملـــن يتكـــارى منـــه عـــوض مـــا يكـــرتى  )6(مـــال مل يتكـــارى عليـــه

، فـإن كـان املكـرتي هـو الـذي هـرب فاجلمـال أيضـاً يقـيم البينـة ويكـري )7(منه
ان اكـــرتى للركـــوب أو محولـــة مثلـــه إن كـــان اكـــرتى اإلمـــام مكانـــه رجـــالً إن كـــ

للحمل بسعر الوقت يوم احلكم ويكون على اهلـارب ضـمان نقصـان إن كـان 
ــال، فــإن تعــذر ذلــك  يف الكــراء ولــه زيــادة إن حصــلت ويــدفع األجــرة إىل اجلم

إىل فوات احلج فقد انفسخ العقد ألن اإلجارة ها هنا متعلقـة بزمـان، واملنـافع 
زمـــان ال يصـــح فيهـــا القضـــاء، والـــرتاد واجـــب بينهمـــا والكـــراء يف املختصـــة باأل

                                                           

 في (ق): عليه. )1(

 في (م): اuولى. )2(

 سقطت من (م).: ) كذا3(

 )1/36الجمال: صاحب الجمل والعامل عليه (المعجم الوسيط:  )4(

 في (م): للجمال. )5(

 ).372)، الكافي (ص: 219)، الرسالة (ص: 443-3/441انظر: المدونة: ( )6(

 سقطت من (م).: ما يكترى منهعوض  )7(
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غري احلج خبالف ذلك ألن العادة ال ختصه بزمان فال ينفسخ العقد، وتكـون 
  وجده. احلمولة له أي وقت

z���z���z���z���z���z���z���z���4141x$6�א��K(�z0���(م���2ن�א�*א���
��7�Kx$6�א��K(�z0���(م���2ن�א�*א���
��7�Kx$6�א��K(�z0���(م���2ن�א�*א���
��7�Kx$6�א��K(�z0���(م���2ن�א�*א���
��7�Kx$6�א��K(�z0���(م���2ن�א�*א���
��7�Kx$6�א��K(�z0���(م���2ن�א�*א���
��7�Kx$6�א��K(�z0���(م���2ن�א�*א���
��7�Kx$6�א��K(�z0���(م���2ن�א�*א���
��7�K��������
ال يضــمن الراعــي مــا هلــك مــن الغــنم؛ ألنــه أمــني كالوكيــل، فــإذا ذبــح شــاة 
وادعـــى أنـــه خـــاف عليهـــا املـــوت ففيهـــا روايتـــان: إحـــدامها وجـــوب الضـــمان، 

فوجه الوجوب أنه متعمد بذحبها؛ ألنه مل يؤمر بذلك، وإمنا  )1(واألخرى نفيه
هو مؤمتن فيما أذن له فيه ال يف غريه، ووجه النفي فـألن التهمـة زائلـة عنـه يف 

  العادة، والعرف يشهد أن يف فعله مصلحة فلم يضمن.
z���z���z���z���z���z���z���z���4242xא.�2م�RO�;�Q0�2ن��vط�א���NKxא.�2م�RO�;�Q0�2ن��vط�א���NKxא.�2م�RO�;�Q0�2ن��vط�א���NKxא.�2م�RO�;�Q0�2ن��vط�א���NKxא.�2م�RO�;�Q0�2ن��vط�א���NKxא.�2م�RO�;�Q0�2ن��vط�א���NKxא.�2م�RO�;�Q0�2ن��vط�א���NKxא.�2م�RO�;�Q0�2ن��vط�א���NK��������

مــــا يلــــزم فيــــه  )3(؛ ألنــــه مل يســــلم إليــــه)2(ال ضــــمان علــــى صــــاحب احلمــــام
ضمان، وإن كانت الثيـاب سـلمت إليـه فـال ضـمان عليـه؛ ألنـه أمـني كـاملودع 

  إذا قبضه الثياب ملنفعة را دون منفعة نفسه.
z���z���z���z���z���z���z���z���4343U��
4�Wو�;�Uًא��Nذن�E�U��
ًא����9�+&Nא�K(KU��
4�Wو�;�Uًא��Nذن�E�U��
ًא����9�+&Nא�K(KU��
4�Wو�;�Uًא��Nذن�E�U��
ًא����9�+&Nא�K(KU��
4�Wو�;�Uًא��Nذن�E�U��
ًא����9�+&Nא�K(KU��
4�Wو�;�Uًא��Nذن�E�U��
ًא����9�+&Nא�K(KU��
4�Wو�;�Uًא��Nذن�E�U��
ًא����9�+&Nא�K(KU��
4�Wو�;�Uًא��Nذن�E�U��
ًא����9�+&Nא�K(KU��
4�Wو�;�Uًא��Nذن�E�U��
ًא����9�+&Nא�K(Kx/ذن�و��E�x/ذن�و��E�x/ذن�و��E�x/ذن�و��E�x/ذن�و��E�x/ذن�و��E�x/ذن�و��E�x/ذن�و��E���������

مــن اســتعار عبــداً بغــري إذن ســيده أو صــغرياً بغــري إذن وليــه يف شــيء فتلــف 
، فإن كان ممـا يتلـف يف مثلـه وال يلحـق ضـرر باالسـتعانة فيـه فـال )4(فيه فينظر

يضمن ما كان عنه مثل: أن يقـول: نـاولين هـذه املروحـة أو هـذه اخلرقـة أو مـا 
ثــل هــذا ال يكــون منــه تلــف وأن أشـبه ذلــك؛ ألن ضــرورة العــادة قاضــية بــأن م

الناس يتساحمون به فيما بينهم فال ضمان فيه إن كان عنه تلف وال أجرة فيـه 
كـــان الشـــيء املســـتعان فيـــه ممـــا لـــه بـــال وخطـــر وتطلـــب  مـــع الســـالمة،  وإن

األجرة يف مثله فهو متعد بـذلك، ولـويل الصـغري وسـيد العبـد مطالبتـه بـاألجرة 
                                                           

 ).374)، الكافي (ص: 2/187)، التفريع: (3/408انظر: المدونة: ( )1(

 ).375)، الكافي (ص: 219انظر: الرسالة (ص:  )2(

 في (م): لم يتسلم ما يلزم. )3(

 ).474-2/473)، المقدسات: (408)، الكافي (ص: 231انظر: الرسالة (ص:  )4(
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اإلذن فيهـا، فكـان  )1(ا قيمـة بغـري إذن مـن إليـهإن سـلم ألنـه اسـتوىف منـافع هلـ
ضــامناً للبــذل فيهــا بتعديــه، وإن كــان عــن ذلــك تلــف ضــمن ديــة احلــر وقيمــة 

  العبد ألنه سبب تلفها باستعماهلا على وجه التعدي.
z���z���z���z���z���z���z���z���4444xא���³6ع�c2v��7Kxא���³6ع�c2v��7Kxא���³6ع�c2v��7Kxא���³6ع�c2v��7Kxא���³6ع�c2v��7Kxא���³6ع�c2v��7Kxא���³6ع�c2v��7Kxא���³6ع�c2v��7K��������

الصـــناع املـــؤثرون بصـــنائعهم يف األعيـــان: كالقصـــارين والصـــباغني والصـــاغة 
ضامنون مبا أسلم إليهم مما يستأجرون على عمله إذا غابوا عليه، وال وغريهم 

بينــه بـــه ســقط الضـــمان عــنهم عنـــد  )2(يقبــل قـــوهلم يف تلفــه، فـــإن قامــت هلـــم
مالك وابن القاسم وال يسقط عند أشهب وسواء عملـوا بـأجر أو بغـري أجـر، 

م، وال يضــمنون مــا مل يقضــوه وحيملــوه إىل منــازهلم، وإذا ســقط الضــمان عــنه
ففي وجوب األجرة هلم خالف: قال ابن القاسم: ليس هلم أجـرة، وقـال ابـن 

  .)3(املواز: تكون هلم األجرة
z���z���z���z���z���z���z���z���4545x!02:א���6ع��7א�c2vد�����Kx!02:א���6ع��7א�c2vد�����Kx!02:א���6ع��7א�c2vد�����Kx!02:א���6ع��7א�c2vد�����Kx!02:א���6ع��7א�c2vد�����Kx!02:א���6ع��7א�c2vد�����Kx!02:א���6ع��7א�c2vد�����Kx!02:א���6ع��7א�c2vد�����K��������

 )4(وإمنــا قلنــا: إن الصــناع يف اجلملــة يضــمنون خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي
حابة، وروي عــن واملشــرتك؛ ألن ذلــك إمجــاع الصــ )6(بــني اخلــاص )5(يف تفريقــه

  .)7(عمر وعلّي وقال علّي: ال يصلح الناس إال ذلك
وألن يف ذلــك مصــلحة ونظــر للصــناع وأربــاب  الســلع، ويف تركــه ذريعــة إىل 
إتالف األموال وذلك أن بالناس ضرورة إىل الصـناع إذ لـيس كـل أحـد حيسـن 

                                                           

 في (م): له. )1(

 (ق): له.في  )2(

)، الرس��الة: (ص: 2/189)، التفري��ع: (378-3/372ف��ي جمل��ة أحك��ام تض��مين الص��ناع انظ��ر: المدون��ة: ( )3(
 ).376-375)، الكافى: (ص: 219

)، خQف���اً للش���افعي ف���ي أح���د قولي���ه (انظ���ر: 100)، اzقن���اع، (ص: 130انظ���ر: مختص���ر الطح���اوى (ص:  )4(
 ). 127مختصر المزني ص: 

 م.قھفي (ق): تفري )5(

 في (م): الحاضر. )6(

 ).8/202)، والمحلى: (218-8/217)، عبد الرزاق: (123-6/122أخرج ھذه ا.ثار البيھقي: ( )7(
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علمهــم خيــيط ثوبــه أو يقصــره أو يطــرزه، فلــو قبلنــا قــوهلم: يف اإلتــالف مــع  أن
بضــرورة النــاس إلــيهم لتســرعوا إىل ادعائــه وُألجــربوا علــى النــاس وللحــق أربــاب 
الســلع أشــد ضــرر، فكــان احلــظ للجميــع دفعهــا علــى التضــمني، وألنــه قــبض 
العــني لنفــع نفســه مــن غــري اســتحقاق لألجــر بعقــد متقــدم فلــم يقبــل قولــه يف 

  تلفها كاملقرتض واملستعري.
ه ويغيبـــــوا عليـــــه؛ ألـــــم إمنـــــا يضـــــمنون وإمنـــــا شـــــرطنا يف ذلـــــك أن يتســـــلمو 

بــالقبض، فــإذا مل يســلم إلــيهم وكــانوا يف منــازل أربــاب الســلع أو كــان أربــاب 
بقـــبض يتهمـــون فيـــه بادعـــاء التلـــف فـــال وجـــه  )1(الســـلع معهـــم، فلـــم ينفـــردوا
  للتضمني مع عدم موجبه.

z���z���z���z���z���z���z���z���4646x/���E�/Pوو�$��/�7Kxو��NE�/Pط�א��2vن��6��E�/Pوو�$��/�7Kxو��NE�/Pط�א��2vن��6��E�/Pوو�$��/�7Kxو��NE�/Pط�א��2vن��6��E�/Pوو�$��/�7Kxو��NE�/Pط�א��2vن��6��E�/Pوو�$��/�7Kxو��NE�/Pط�א��2vن��6��E�/Pوو�$��/�7Kxو��NE�/Pط�א��2vن��6��E�/Pوو�$��/�7Kxو��NE�/Pط�א��2vن��6��E�/Pوو�$����������7Kو��NE�/Pط�א��2vن��6
فيمـا يعلـم بالبينـة صـدقهم فيـه أنـه أجـري ثبـت ووجه إسقاط الضمان عنهم 

؛ وألن التهمــة زائلــة مــع قيــام )2(هــالك مــا دفــع إليــه مــن تفــريط فأشــبه اخلــاص
  البينة.

ووجـه إجيابـه علـيهم أن أصــل قبضـهم هـو علـى الضــمان فلـم يسـقط عــنهم 
 )4(مــــا طريقــــه املصــــلحة وقطــــع الذريعــــة ال يتخصــــص )3(حســــماً للبــــاب؛ ألن
  شهادة األب ألبنه. )5(باألعيان كمنع قبول

وإمنــا مل نفــرق بــني مــا عملــوه بــأجر أو بغــري أجــر خالفــاً أليب حنيفــة؛ ألن 
تركــه األجــر ال خيرجــه عــن ســنة الصــناع يف الضــمان كمــا لــو عملــوه بــأجر مث 

                                                           

 في (م): يتقدروا للقبض. )1(

 في (ق): الحاضر. )2(

 في (ق): كان. )3(

 في (م): m تنخفض. )4(

 سقطت من (م).: ) قبول5(
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وهبه له، وألنه صانع قـبض السـلع ومل تـتم لـه بينـة علـى تلفهـا كمـا لـو عملهـا 
  بأجر.
z���z���z���z���z���z���z���z���4747�b*PAط�א��N�/P�7وK�b*PAط�א��N�/P�7وK�b*PAط�א��N�/P�7وK�b*PAط�א��N�/P�7وK�b*PAط�א��N�/P�7وK�b*PAط�א��N�/P�7وK�b*PAط�א��N�/P�7وK�b*PAط�א��N�/P�7وKx/3|��$0���2��x/3|��$0���2��x/3|��$0���2��x/3|��$0���2��x/3|��$0���2��x/3|��$0���2��x/3|��$0���2��x/3|��$0���2����������

 ووجه سقوط األجرة فيما علم هالكه بغري صـنعتهم أن املالـك مل يسـلم لـه

غرضــه الــذي تلزمــه األجــرة يف مقابلتــه فأشــبه أن يهلــك بتفــريط مــن الصــناع، 
، ولو تلف املبيع الذي يتعلق له حق توفيـه )1(اإلجارة بيع منافع األعيان وألن
  نه كذلك يف مسألتنا.تسليمه إىل املشرتي مل يلزمه مث قبل

 ووجـــه إجياـــا أنـــه أجـــري وفـــا عملـــه فســـقط ضـــمانه فكـــان لـــه األجـــر أصـــله

، وألن األجـــرة يف مقابلـــة العمـــل دون ســـالمة الســـلعة فـــإذا حصـــل )2(اخلـــاص
  وجب استحقاق األجرة أصله إذا حصلت عنده. العمل
z���z���z���z���z���z���z���z���4848x�2+א�0%+!��7א�����������7Kא�&|��א����5eو9�א�0%+!��7א�+�7Kx�2א�&|��א����5eو9�א�0%+!��7א�+�7Kx�2א�&|��א����5eو9�א�0%+!��7א�+�7Kx�2א�&|��א����5eو9�א�0%+!��7א�+�7Kx�2א�&|��א����5eو9�א�0%+!��7א�+�7Kx�2א�&|��א����5eو9�א�0%+!��7א�+�7Kx�2א�&|��א����5eو9�א�0%+!��7א�+�7Kx�2א�&|��א����5eو9

ورب الســـلعة يف العمـــل: فقـــال الصـــانع: أمـــرتين بكـــذا إذا اختلـــف الصـــانع 
مثل اخلياط يقول: أمرتين بقطع الثوب قميصـاً، ويقـول ربـه: بـل قبـاء، فـالقول 

؛ ألن اليمـني )4(خالفـاً أليب حنيفـة والشـافعي)3(قول اخلياط إذا أتى مبا يشبهه
تصـرف يتوجه على أقوى املتداعيني سبباً واخلياط أقوى سبباً ألنه مأذون يف ال

عليـــه، فكـــان القـــول قولـــه مــع ميينـــه، وألن الظـــاهر معـــه، ألـــم إمنـــا  )5(ومــؤمتن
يعملــون الصــنعة علــى أمــر رب املــال ويســتحقون العــوض يف مقابلتهــا وبــإزاء، 
إمكان الغلط عليهم وادعائهم ذلك على أرباب السلعة (لئال تفوم األجرة، 

                                                           

 في (ق): كاuعيان. )1(

 الخاص.في (ق): أصله  )2(

 ).376-3/375انظر: المدونة: ( )3(

 ). 128) ، مختصر المزني (ص: 130انظر: مختصر الطحاوى (ص:  )4(

 في (ق): مأمون. )5(
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  الصــــناع أجــــره فيســــقطأال يصــــل إىل وحمبــــتهم) 2(أربــــاب الســــلع) )1( [وألن]:

  االحتماالن، ويبقى الظاهر.
  

  

  

  

  

  

��������

��������

��������

��������

                                                           

 بياض: في (ق). )1(

 من (م). ما بين قوسين : سقط )2(
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��������

�������������������������7�Wא:+��!�7�Wא:+��!�7�Wא:+��!�7�Wא:+��!�7�Wא:+��!�7�Wא:+��!�7�Wא:+��!�7�Wא:+��!

����m�m�m�m��aقولــه تعــاىل: )1(األصــل يف جــواز اجلعــل �̀��_�� �̂��]��\��[��a�� �̀��_�� �̂��]��\��[��a�� �̀��_�� �̂��]��\��[��a�� �̀��_�� �̂��]��\��[
bbbbllll)2( للذي رقى فأخـذ عليـه جعـالً مـن أكـل يرقيـه باطـل: �قوله ، و :

، وكــأن اجلعالــة كانــت قبــل اإلســالم وأقرهــا النــيب )4"(برقيــة حــق )3("فلقــد أكلنــا
  ومل ينكرها وال ى عنها.  �

z���z���z���z���z���z���z���z���11x�+:א�!q;Kx�+:א�!q;Kx�+:א�!q;Kx�+:א�!q;Kx�+:א�!q;Kx�+:א�!q;Kx�+:א�!q;Kx�+:א�!q;K��������
وصـــفة اجلعـــل: أن تكـــون األجـــرة مقـــدرة والعمـــل غـــري مقـــدر، فمـــىت قـــدر 
العمل مل يكـن جعـًال وصـار إجـارة، ومل جيـز إال فيمـا ال يتقـدر مـن األعمـال، 

ــئ بعبــده اآلبــق وبعــريه الشــارد: وصــفته فيمــا ال يتقــدر أن جيعــل جعــالً يف ا
فإن جاء به استحق اجلعـل املقـدر لـه وإن مل يـأت بـه فـال شـيء لـه، وال جيـوز 

؛ ألنـه خيرجـه عـن بابـه (ألن وقـت إصـابته غـري معلـوم )5(ضرب أجـل يف ذلـك
  .)6(وال يدري هل يكون أم ال)

z���z���z���z���z���z���z���z���22xوم�وא:�אزd0א���O�K(�!��+:א�
���$SO�7Kxوم�وא:�אزd0א���O�K(�!��+:א�
���$SO�7Kxوم�وא:�אزd0א���O�K(�!��+:א�
���$SO�7Kxوم�وא:�אزd0א���O�K(�!��+:א�
���$SO�7Kxوم�وא:�אزd0א���O�K(�!��+:א�
���$SO�7Kxوم�وא:�אزd0א���O�K(�!��+:א�
���$SO�7Kxوم�وא:�אزd0א���O�K(�!��+:א�
���$SO�7Kxوم�وא:�אزd0א���O�K(�!��+:א�
���$SO�7K��������
؛ وذلـك )7(بالزم إال أن يشرع اعول له يف العمل فيلـزماجلعل جائز وليس 

ألن العمل جار فاجلواز فيه دون اللزوم فلـم جيـز إخراجـه عـن بابـه، وإذا شـرع 
                                                           

الجعل: ھو عقد معاوض�ة عل�ى عم�ل آدم�ي بع�وض غي�ر ناش�ئ ع�ن محل�ه ب�ه m يج�ب إm بتمام�ه (الرص�اع  )1(
 ).402على ابن عرفة ص: 

 ).72سورة يوسف، (ا.ية:  )2(

 في (م): أكلت. )3(

 ).5/211)، وأحمد (2/220) أخرجه أبو داود في الطب باب كيف رقى (4(

 ).276)، الكافى: (ص: 218)، الرسالة: (ص: 2/190)، التفريع: (422-3/419انظر: المدونة: ( )5(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )6(

 ).377)، الكافى: (ص: 2/190انظر: التفريع: ( )7(
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 ، وإمنــا جيـوز عنــدنا يف)1(يف العمـل فقـد حصــل أخـذ الطــرفني فـال جيــوز إبطالـه
الشــيء اخلفيـــف الـــذي ال خطــر لـــه أو ال ينحصـــر بــأجرة، فأمـــا مـــا ميكـــن أن 
يعقـــد عليـــه إجـــارة فيـــه أوىل ألـــا أبعـــد عـــن الغـــرر، وألن العقـــد ينحصـــر مـــن 

  الطرفني فكان أوىل.
z���z���z���z���z���z���z���z���33x!���
م��Pאز��3ن�א�7�b*PAא:+����Kx!���
م��Pאز��3ن�א�7�b*PAא:+����Kx!���
م��Pאز��3ن�א�7�b*PAא:+����Kx!���
م��Pאز��3ن�א�7�b*PAא:+����Kx!���
م��Pאز��3ن�א�7�b*PAא:+����Kx!���
م��Pאز��3ن�א�7�b*PAא:+����Kx!���
م��Pאز��3ن�א�7�b*PAא:+����Kx!���
م��Pאز��3ن�א�7�b*PAא:+����K��������

؛ ألنــــه غــــرر، وألن اجلهــــل )2(ال جيــــوز أن تكــــون األجــــرة يف اجلعــــل جمهولــــة
ه؛ ألنـه يدخل العقد من الطرفني، وألن اجلهل يف العمل إمنا جيوز للضـرورة إليـ

ال ميكن حصره وال ضرورة إىل ذلك يف اجلعل، فمن ذلـك أن جيعـل ملـن جـاء 
بعبده اآلبق أو مجله الشارد نصفه ال جيوز؛ ألنه ال يعرف صفته وقـت اـيء 

  به.
جيوز حصاد الزرع وجذاذ الثمر بنصفه ألنه معلوم، وإن قال: أحصده فمـا 

نـه معلـوم، وألن كـل ، فجـائز أيضـاً أل)3(حصدت من شيء فلـك نصـفه وثلثـه
جزئني من الـزرع مسـتحق بإزائهـا جـزء منـه، فـإن قيـد ذلـك بزمـان بعينـه مثـل: 
أن يقول احصد زرعي هذا اليوم، فما حصد منه فلك نصفه: فقيل: ال جيوز 
ألن قــدر مــا حيصــد يف اليــوم غــري معلــوم، وقيــل: جيــوز؛ ألن األجــرة يف اجلملــة 

قط منــه: فــإن أراد حتريــك الشــجرة فأمــا نفــض الزيتــون بنصــف مــا يســ مقــدرة.
  وله نصف ما يسقط فذلك جمهول، وإن أراد اجلميع جاز.

z���z���z���z���z���z���z���z���44x*PAא�R0k�$C�Lא
&��^�4و�@�9د�א´��L�P�K2��Kx*PAא�R0k�$C�Lא
&��^�4و�@�9د�א´��L�P�K2��Kx*PAא�R0k�$C�Lא
&��^�4و�@�9د�א´��L�P�K2��Kx*PAא�R0k�$C�Lא
&��^�4و�@�9د�א´��L�P�K2��Kx*PAא�R0k�$C�Lא
&��^�4و�@�9د�א´��L�P�K2��Kx*PAא�R0k�$C�Lא
&��^�4و�@�9د�א´��L�P�K2��Kx*PAא�R0k�$C�Lא
&��^�4و�@�9د�א´��L�P�K2��Kx*PAא�R0k�$C�Lא
&��^�4و�@�9د�א´��L�P�K2��K��������
مـــن جــــاء بــــآبق أو شــــارد ابتــــداء مث طلــــب األجــــر: فــــإن كــــان ذلــــك شــــأنه 
وعادتـــه ويعلـــم أنـــه يتكســـب بـــه فلـــه أجـــرة مثلـــه بقـــدر تعبـــه وســـفره وتكلـــف 

                                                           

 من (ق). فQ يجوز إبطاله: سقطت )1(

 ).276)، الكافى: (ص: 218)، الرسالة: (ص: 2/190)، التفريع: (420-3/419انظر: المدونة: ( )2(

 ).2/190انظر: التفريع: ( )3(
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؛ )2(خالفاً أليب حنيفة والشـافعي يف قوهلمـا: إنـه متطـوع ال شـيء لـه ،)1(طلبه
أضـاعه ربـه لُعـد سـفهاً منـه يوجـب لـه األجـر عليهـا أصـله  ألن منافعه فيما لو

لو سقط من موضع عال أو وقع يف بئر فأخرجه، فأثبت ذلك فلـه أجـر مثلـه 
نـه وبـني ألنه ليس هناك مسمى، فإن أىب صاحب العبد أن يدفع إليـه خـال بي

العبــد، وإن علــم أن ذلــك لــيس  )3(العبــد ألن امتناعــه مــن ذلــك رضــا بإســالم
مـن شـأنه وعادتــه أنـه يرتفــع عـن مثلــه وإمنـا فعلــه علـى وجــه احلسـبة واكتســاب 
املــودة فلــيس لــه أجــرة إن طلبهــا؛ ألن دعــواه لــذلك ينــايف ظــاهر حالــه، فكأنــه 

  ندم فاستدرك ندمه فال يستحق شيئاً. 
z���z���z���z���z���z���z���z���55�!k9�F(K�!k9�F(K�!k9�F(K�!k9�F(K�!k9�F(K�!k9�F(K�!k9�F(K�!k9�F(K����Q�0��R���Yא��!k9��F(א��*¢ن،�و�µ�$�0א��+��Q0��$0+,א����Q�0��R���Yא��!k9��F(א��*¢ن،�و�µ�$�0א��+��Q0��$0+,א����Q�0��R���Yא��!k9��F(א��*¢ن،�و�µ�$�0א��+��Q0��$0+,א����Q�0��R���Yא��!k9��F(א��*¢ن،�و�µ�$�0א��+��Q0��$0+,א����Q�0��R���Yא��!k9��F(א��*¢ن،�و�µ�$�0א��+��Q0��$0+,א����Q�0��R���Yא��!k9��F(א��*¢ن،�و�µ�$�0א��+��Q0��$0+,א����Q�0��R���Yא��!k9��F(א��*¢ن،�و�µ�$�0א��+��Q0��$0+,א����Q�0��R���Yא��!k9��F(א��*¢ن،�و�µ�$�0א��+��Q0��$0+,א

x��0+א��L*�x��0+א��L*�x��0+א��L*�x��0+א��L*�x��0+א��L*�x��0+א��L*�x��0+א��L*�x��0+א��L*���������
ومشـــارطة  جتـــوز مشـــارطة املعلـــم علـــى تعلـــيم الصـــيب القـــرآن علـــى احلـــذاق،

؛ ألن الضــرورة تــدعو إىل ذلــك فُجــوز ألجلهــا إذا  )4(الطبيــب علــى بــرؤ العليــل
  كان مقامه يف التعليم غري معلوم، وبرء العليل غري معروف املدة.

z���z���z���z���z���z���z���z���66x9����������Kא:+��!��qO�Q0*�א"��Kx9א:+��!��qO�Q0*�א"��Kx9א:+��!��qO�Q0*�א"��Kx9א:+��!��qO�Q0*�א"��Kx9א:+��!��qO�Q0*�א"��Kx9א:+��!��qO�Q0*�א"��Kx9א:+��!��qO�Q0*�א"��Kx9א:+��!��qO�Q0*�א"
 اجلعـــل علـــى اســـتخراج امليـــاه يف اآلبـــار والعـــني علـــى صـــفة معلومـــة )5(جيـــوز

  ؛ ألا)6(ومعرفة بعد األرض وقرا وشدا ولينها، فإن مل يعرف ذلك مل جيز
 معاوضة على عمل جمهول ال تدعو ضرورة إليـه، وإن مل يـأت املـاء فـال شـيء

قــد انتفــع بشــيء مــن عملــه فتكــون لــه األجــرة  )7(رلــه إال أن يكــون رب الــدا
  بقدره. 

                                                           

 ).2/190انظر: التفريع: ( )1(

 ).1/418()، المھذب: 11/17) انظر: المبسوط: (2(

 بتسليم. في (م): )3(

 ).3740، )الكافى: (ص: 219)، الرسالة: (ص: 2/186انظر: التفريع: ( )4(

 يجوز: سقطت من (ق). )5(

 ).77)، الكافى: (ص 219 -218)، الرسالة: (ص: 191-2/190)، التفريع: (3/421انظر: المدونة: ( )6(

 .في (م): اuرض )7(
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<<<<<<<<
h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<š]†ÏÖ]š]†ÏÖ]š]†ÏÖ]š]†ÏÖ]š]†ÏÖ]š]†ÏÖ]š]†ÏÖ]š]†ÏÖ]))11((<<<<<<<<

، وإن اختلفــوا يف كثــري )2(ال خــالف بــني األمــة يف جــواز القــراض يف اجلملــة
، وكثري مـن الصـدر األول، )3(وعثمان وعلي �من أحكامه، وروى عن عمر

أمـواهلم وتنميتهـا وألن الضرورة داعية إليـه ألن بالنـاس حاجـة إىل التصـرف يف 
جــارة فيهــا، ولــيس كــل أحــد يقــدر علــى ذلــك بنفســه فــدعت الضــرورة إىل توال

  استنابة غريه.
معلومـــة؛ ألن العـــادة  )5(يـــدخل يف ذلـــك مـــن يـــدخل فيـــه بـــأجرة )4(وإمنـــا مل

جاريــة مــن عهــد اجلاهليــة إىل هــذا الوقــت بــأن يعمــل العامــل يف القــراض جبــزء 
بـت الرخصـة فيـه علـى حنـو مـا رخـص يف من الربح فلما كان األمر كـذلك وج

  املساقات، واألصل يف البابني متقارب.
z���z���z���z���z���z���z���z���11xא��*אض�!q;Kxא��*אض�!q;Kxא��*אض�!q;Kxא��*אض�!q;Kxא��*אض�!q;Kxא��*אض�!q;Kxא��*אض�!q;Kxא��*אض�!q;K��������

وصــفة القــراض: أن يــدفع الرجــل مــاًال إىل غــريه ليتجــر فيــه ويشــرتي ويبيــع 
ويبتغـي مــن فضـل اهللا تعــاىل ويكـون الــربح بينهمــا علـى جــزء يتفقـان عليــه مــن 

  قليل أو كثري على ما نبينه.
  

                                                           

وأصل القرض ما يفعله الرجل ليجازي عليه من خي�ر أو ش�ر ھ�ذا ف�ي اللغ�ة، : مأخوذ من القراض، القراض) 1(
، 3/5: المق�دمات: انظ�رأما في اmصطQح فھو: تمكين مال لم�ن يتج�ر ب�ه بج�زء م�ن ربح�ه m بلف�ظ اzج�ارة (

 ) ويسمى عند أھل العراق مضاربة.379حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 

)، ش���رح الن���ووي لمس���لم: 7/493)، بداي���ة المجتھ���د: (9/116( المحل���ي،)، 124: اzجم���اع: (ص: انظ���ر) 2(
)6/420(. 

 ).8/248)، مصنف عبد الرزاق: (688-2/687: الموطأ: (انظر )3(

 في (م): وربما. )4(

 في (ق): بأجارة. )5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���22�2��K�2��K�2��K�2��K�2��K�2��K�2��K�2��K��������x/�����������ز�א��*אض��/��xز�א��*אض��/��xز�א��*אض��/��xز�א��*אض��/��xز�א��*אض��/��xز�א��*אض��/��xز�א��*אض��/��xز�א��*אض�
ــــدنانري ــــدراهم وال ــــيت )1(وال جيــــوز القــــراض إال بال ؛ ألمــــا أصــــول األمثــــان ال

يف جــوازه  )2(تتمــول ويفــزع إليهــا التعامــل والبيــع والشــراء وقــيم املتلفــات، وعنــه
: وابــن القاســم حيمــل املنــع علــى الكراهيــة ويقــول: إن )3(بــالترب والنقــار روايتــان

  نزل أمضيته.
أنــه عــني مــال ذهــب أو فضــة مل خيــرج عــن حكــم التعامــل بــه  فوجــه اجلــواز 

كاملضــروب، وألنــه لــيس يف كونــه نقــاراً أكثــر مــن عــدم الضــرب، والســكة ال 
تــأثري هلــا يف اجلــواز وال يف املنــع، بــدليل أن حكــم تعلــق بالــذهب والفضــة إذا  
كانا مسكوكني تعلق مـا إذا كانـا تِـربين مـن منـع التفاضـل ومنـع االفـرتاق يف 

صرف قبل القبض وغري وذلك، وال يلزم عليه جـواز بيـع النقـار جزافـاً ومنعـه ال
  يف املضروب؛ ألن ذلك ملعىن يرجع إىل الغرر وكثرته يف املسكوك.

ووجه املنع أا ليست بأمثان على ما هي عليه وإمنا يصري أمثاناً متعامالً ا 
ألن العامـــل بعـــالج وصـــنعة، فـــإذا مل تصـــر أمثانـــاً فهـــي يف حكـــم العـــروض، و 

ذلــك وال خيلــو  )4(حيتــاج إىل بيعهــا لتصــري أمثانــاً، ولــوال عقــد القــراض مل يفعــل
أن يكــون بــأجرة أو بغــري أجــرة، فــإن كــان بغــري أجــرة كــان ذلــك زيــادة أرادهــا 
رب املــــال عليــــه وذلــــك غــــري جــــائز ألن موضــــوعه علــــى التســــاوي، وإن كــــان 

جمــراه مــن العقــود  بــأجرة حصــل منــه قــراض وعقــد إجــارة، والقــراض ومــا جــرى
  اخلارجة عن أصوهلا ال ينضم إليها غريها.

  

  

                                                           

 ).384(ص ، الكافى: )220(ص )، الرسالة: 2/194)، التفريع: (4/46)، المدونة: (2/698: الموطأ: (انظر) 1(

 .– رحمه هللا –) يعني عن اzمام مالك 2(

 ).2/174)، والمشھور في المذھب جوازه (الفواكه الدواني: 2/194)، التفريع: (7/47: المدونة: (انظر )3(

 في (م): لم يضر. )4(
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z���z���z���z���z���z���z���z���33xא�+*وض�وא.��אن�K(�L�F���7
م��Pאز�א��*אض�Kxא�+*وض�وא.��אن�K(�L�F���7
م��Pאز�א��*אض�Kxא�+*وض�وא.��אن�K(�L�F���7
م��Pאز�א��*אض�Kxא�+*وض�وא.��אن�K(�L�F���7
م��Pאز�א��*אض�Kxא�+*وض�وא.��אن�K(�L�F���7
م��Pאز�א��*אض�Kxא�+*وض�وא.��אن�K(�L�F���7
م��Pאز�א��*אض�Kxא�+*وض�وא.��אن�K(�L�F���7
م��Pאز�א��*אض�Kxא�+*وض�وא.��אن�K(�L�F���7
م��Pאز�א��*אض�K��������
 )1(والفضة وال جيوز القراض بشيء من العروض واحليوان وما عدى الذهب

؛ ألن القــراض عقــد خــارج عــن األصــول؛ ألن الغــرر )2(خالفــاً البــن أيب ليلــى
 كثـــرية منهـــا: أنـــه إجـــارة جمهولـــة وأن العامـــل ال يـــدري هـــليدخلـــه مـــن وجـــوه  

 جوز للضـرورة، فوجـب أن جيـوز منـه )3(يكون يف املال ربح أو خسران إال أنه

قـــدر مـــا جـــوزه الشـــرع فقـــط، وألن رأس املـــال البـــد مـــن معرفتـــه فـــال خيلـــو أن 
  يكون هو نفس العرض أو قيمته: 

 الـــربح ال حيصـــل ألن فـــإن كـــان نفـــس العـــرض فـــالغرر يعظـــم واملقصـــود مـــن

العامـــل يأخـــذ الســـلعة وقيمتهـــا ألـــف فريدهـــا وهـــي تســـاوي مخســـة آالف ويف 
أجرته وإحلاق الضرر به، وقد يأخذها تساوي ألفـاً فريدهـا تسـاوي  ذلك تلف

تلــــف رأس املــــال، وإن جعــــال رأس املــــال قيمــــة الســــلعة بطــــل  مائــــة ويف ذلــــك
  ألمرين: 

لعمــل ــا ال أن يبيعهــا، وهــذه أحــدمها أن رب الســلعة شــرط علــى العامــل ا
  زيادة منه عليه، وذلك غري جائز.

واآلخــــر أنــــه ال خيلــــو االعتبــــار أن يكــــون بقيمتهــــا وقــــت العقــــد أو وقــــت  
املـال وذهـاب عمــل  )5(، وأي ذلـك كـان ففيـه مـا يـؤدي إىل إتـالف)4(املعاملـة

العامــل وكــل ذلــك إضــرار وغــرر، فــإن نــزل فســخ مــا مل يعمــل، فــإن مل يفســخ 
فيمــا  )7(، وقــد اختلــف قولــه)6(مــل فللعامــل أجــرة املثــل يف بيــع العــرضحــىت ع

  .)8(جيب له يف القراض الفاسد وحنن نذكره فيما بعد إن شاء اهللا
                                                           

 ). 384)، الكافى: (ص: 220)، الرسالة: (ص:2/194)، التفريع: (4/47: المدونة: (انظر )1(

 ).30/91)، مجموع فتاوي ابن تيمية: (5/17المغني: (: انظر )2(

 في (م): إن غير أنه. )3(

 في (م): المفاضلة. )4(

 في (م): تلف. )5(

 في (م): العروض. )6(

 في (م): وقد اختلف في قوله. )7(

 : سقطت من (م).إن شاء هللا )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���44x!e�(4�
���������3�7Kن�א��*אض���
��3�7Kx!e�(4ن�א��*אض���
��3�7Kx!e�(4ن�א��*אض���
��3�7Kx!e�(4ن�א��*אض���
��3�7Kx!e�(4ن�א��*אض���
��3�7Kx!e�(4ن�א��*אض���
��3�7Kx!e�(4ن�א��*אض���
��3�7Kx!e�(4ن�א��*אض���
القــراض عقــد أمانــة: فــإن كــان هنــاك ربــح اقتســماه علــى شــرطهما، فــإن مل 

رأس املـــال وأراد العامـــل أو رب املـــال فســـخ  )1(يكـــن ربـــح وال وضـــيعة ونـــض
العقد، فذلك له، وكـذلك لـو أراده قبـل العمـل؛ ألنـه عقـد جـائز ولـيس بـالزم 

العامــــل يف العمــــل، فــــال يكــــون ألحــــدمها فســــخه إال برضــــاء  )2(إال أن يشــــرع
رب  )3(اآلخر لتعلق حق كل واحد منهما به، وإن كان فيه وضيعة فمـن مـال

عٍد مـن العامـل فيلزمـه بتعديـه، فـإن شـرط رب املـال علـى املال إال أن يكون بت
خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه: إن  )4(العامــل ضــمان اخلســران كــان العقــد فاســداً 

؛ ألن أصــل القــراض موضـوع علــى األمانــة، )5(القـراض صــحيح والشــرط باطـل
 )6(فــإذا شــرط فيــه الضــمان فــذلك خــالف موجــب أصــله، والعقــد إذا ضــامه

أصـله وجـب بطالنـه أصـله إذا تـزوج امـرأة وشـرط عليهـا  شرط خيالف موجـب
  أال يطأها.
z���z���z���z���z���z���z���z���55KKKKKKKK��������xLאdPAא�K(�/�0����qאز�א��*אض����א��P�Q6+(�7xLאdPAא�K(�/�0����qאز�א��*אض����א��P�Q6+(�7xLאdPAא�K(�/�0����qאز�א��*אض����א��P�Q6+(�7xLאdPAא�K(�/�0����qאز�א��*אض����א��P�Q6+(�7xLאdPAא�K(�/�0����qאز�א��*אض����א��P�Q6+(�7xLאdPAא�K(�/�0����qאز�א��*אض����א��P�Q6+(�7xLאdPAא�K(�/�0����qאز�א��*אض����א��P�Q6+(�7xLאdPAא�K(�/�0����qאز�א��*אض����א��P�Q6+(�7��������

وإمنــا قلنــا: القــراض مبــا اتفقــا عليــه مــن األجــزاء قــل أو كثــر؛ ألنــه يف معــىن 
اإلجــــارة، والعـــــوض يف اإلجــــارة موكـــــول يف مقــــداره إىل تراضـــــيهما، فكـــــذلك 

  القراض.
  

  

  

                                                           

ون ال�دراھم وال�دنانير نض�اً ) نض: يقال: نض الشيء حصل، ونض الثمن حصل وتعجل، وأھ�ل الحج�از يس�م1(
  ). 610المصباح المنير ص:  انظر(

 في (ق): إm بشرع. )2(

 مال: سقطت من (م). )3(

 ).220)، الرسالة: (ص: 2/195)، التفريع: (4/49)، المدونة: (2/691: الموطأ: (انظر )4(

 ).130-2/127()، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 125-124: مختصر الطحاوي (ص: انظر )5(

 في (م): أصابه. )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���66x�2�
OA�Z�
�Kx�2א@?אط����5א�*OA�Z�
�Kx�2א@?אط����5א�*OA�Z�
�Kx�2א@?אط����5א�*OA�Z�
�Kx�2א@?אط����5א�*OA�Z�
�Kx�2א@?אط����5א�*OA�Z�
�Kx�2א@?אط����5א�*OA�Z�
�Kx�2א@?אط����5א�*OA�Z���������Kא@?אط����5א�*
خالفــاً أليب حنيفــة  )1(جيــوز القــراض بشــرط أن يكــون مجيــع الــربح ألحــدمها

يف قولــــه: إنــــه إذا   )3(يف قوهلمــــا: إن العقــــد فاســـد، وأليب حنيفــــة )2(والشـــافعي
كان بشرط مجيع الربح للعامل كان قرضاً ال قراضـاً، ألن تقـدير الـربح موكـول 

قرضـاً؛ ألن  )4(ألحـدمها تركـه لآلخـر، وال جيـوز أن يصـري تراضيهما، فجاز إىل
رب املــال قصــد أن يكــون قراضــاً فــال جيــوز أن يضــمن العامــل ألجــل أن رب 

  املال أسقط حقه من الربح.
z���z���z���z���z���z���z���z���77x/���7
م��Pאز�א��*אض���P4�mE�d0)/�א�+��2Kx/���7
م��Pאز�א��*אض���P4�mE�d0)/�א�+��2Kx/���7
م��Pאز�א��*אض���P4�mE�d0)/�א�+��2Kx/���7
م��Pאز�א��*אض���P4�mE�d0)/�א�+��2Kx/���7
م��Pאز�א��*אض���P4�mE�d0)/�א�+��2Kx/���7
م��Pאز�א��*אض���P4�mE�d0)/�א�+��2Kx/���7
م��Pאز�א��*אض���P4�mE�d0)/�א�+��2Kx/���7
م��Pאز�א��*אض���P4�mE�d0)/�א�+��2K��������

؛ ألن القـراض )5(وال جيوز قراض إىل أجل يلزمـه العمـل بـه إىل ذلـك األجـل
خــــالف مقتضــــاه ووجــــب  )6(عقــــد جــــائز فــــإذا شــــرط فيــــه اللــــزوم كــــان ذلــــك

  فساده، وألن ذلك زيادة من أحدمها على اآلخر وذلك غري جائز. 
z���z���z���z���z���z���z���z���88xא�+�)���7א��*אض�!�qe�7Kxא�+�)���7א��*אض�!�qe�7Kxא�+�)���7א��*אض�!�qe�7Kxא�+�)���7א��*אض�!�qe�7Kxא�+�)���7א��*אض�!�qe�7Kxא�+�)���7א��*אض�!�qe�7Kxא�+�)���7א��*אض�!�qe�7Kxא�+�)���7א��*אض�!�qe�7K��

؛ ألنـــه مل يتعلـــق عليـــه ألجـــل املـــال مـــا )7(ال نفقـــة للعامـــل إذا كـــان حاضـــراً 
يعــه قــراض لكــان البــد أن ينفــق حيتــاج معــه إىل زيــادة نفقــة؛ ألنــه لــو مل يكــن ب

على نفسه وعياله، وألن ذلك زيـادة منـه علـى رب املـال فلـم جيـز، ولـه النفقـة 
إذا سافر والكسوة اليت لـو ال اخلـروج باملـال ملـا احتـيج إليهـا يف احلضـر خالفـاً 

؛ ألنــه مل يــدخل علــة وجــه التــربع وإمنــا ســافر طلبــاً للفضــل )8(للشــافعي وغــريه
الســـفر مـــن مالـــه ألحاطـــت نفقـــة ســـفره برحبـــه املشـــرتط لـــه فلـــو ألزمنـــاه مؤنـــة 

                                                           

 ).194-2/193)، التفريع: (4/47)، المدونة: (2/690: الموطأ: (انظر )1(

 ).1/386)، المھذب: (123)، مختصر المزني (ص: 134: مختصر الطحاوى (ص: انظر )2(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )3(

 في (م): يكون.  )4(

 ).386(ص:)، الكافى: 2/196: الموطأ: (انظر )5(

 ذلك: سقطت من (م). )6(

)، الك����افى: 220)، الرس����الة: (ص:2/194)، التفري���ع: (51-4/49)، المدون����ة: (2/196: الموط����أ: (انظ���ر )7(
 ).385(ص:
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وزادت عليه، ألن سفره ملا كان ألجل املال صار كبعض ُكلَـِف املـال ومؤنتـه، 
وكـــذلك البهـــائم حتمـــل متاعـــه، وألن ذلـــك يكـــون زيـــادة مـــن رب املـــال عليـــه 

كــان أعرابيــاً أقــام يف احلضــر ألجــل املــال فلـــه  وذلــك غــري جــائز، وكــذلك إذا
   إقامته كنفقة احلاضر إذا سافر.النفقة يف
z���z���z���z���z���z���z���z���99x�vqא��K(�b��0(�!�q6�3�7ن�א�Kx�vqא��K(�b��0(�!�q6�3�7ن�א�Kx�vqא��K(�b��0(�!�q6�3�7ن�א�Kx�vqא��K(�b��0(�!�q6�3�7ن�א�Kx�vqא��K(�b��0(�!�q6�3�7ن�א�Kx�vqא��K(�b��0(�!�q6�3�7ن�א�Kx�vqא��K(�b��0(�!�q6�3�7ن�א�Kx�vqא��K(�b��0(�!�q6�3�7ن�א�K��

إذا ثبــــت مـــــا ذكرنــــاه، فهـــــذه النفقـــــة ملغــــاة مـــــن الفضــــل كـــــبعض املـــــؤن مث 
يقتســـمان الفضـــل البـــاقي بعـــدها اعتبـــاراً بـــأجرة األجـــراء وكـــراء البهـــائم لنقـــل 

مل يلزمــه  نفقــة العامــل )1(املتــاع، فــإن مل يكــن يف املــال ربــح وقــد خرجــت منــه
غرمها لرب املال ألنا لو ضمناه ذلك كان زيادة من رب املـال عليـه، واعتبـاراً 

  بسائر املؤن.
z���z���z���z���z���z���z���z���1010xא��*אض�
���mE�*�¢�
��7
م��Pאز�א�2veم���Kxא��*אض�
���mE�*�¢�
��7
م��Pאز�א�2veم���Kxא��*אض�
���mE�*�¢�
��7
م��Pאز�א�2veم���Kxא��*אض�
���mE�*�¢�
��7
م��Pאز�א�2veم���Kxא��*אض�
���mE�*�¢�
��7
م��Pאز�א�2veم���Kxא��*אض�
���mE�*�¢�
��7
م��Pאز�א�2veم���Kxא��*אض�
���mE�*�¢�
��7
م��Pאز�א�2veم���Kxא��*אض�
���mE�*�¢�
��7
م��Pאز�א�2veم���K��

ال جيــوز أن ينضــم إىل عقــد القــراض غــريه مــن بيــع أو إجــارة أو غــري ذلــك، 
؛ ألن القـــراض عقـــد )2(برفـــق يشـــرتط أحـــدمها ليســـتبد مبنفعتـــه علـــى اآلخـــر وال

حيتمل الشـروط النفـراده عـن األصـول، وجتـويزه لضـرورة فـال جيـوز منـه  ضيق ال
مــا ورد الشــرع بــه فقــط، فمــىت زيــد عليــه مــا خيرجــه عــن بــاب رخصــته  إال قــدر

  بطل.
z���z���z���z���z���z���z���z���1111xل�,����qN�7K*�א�+�)����,�لqN�7Kx*�א�+�)����,�لqN�7Kx*�א�+�)����,�لqN�7Kx*�א�+�)����,�لqN�7Kx*�א�+�)����,�لqN�7Kx*�א�+�)����,�لqN�7Kx*�א�+�)����,�لqN�7Kx*�א�+�)��

للعامــل أن يســافر باملــال إن أطلــق العقــد إال أن يشــرتط عليــه تــرك الســفر، 
لــه أن يبيــع بــدين إال أن يــأذن لــه رب املــال، فــإن فعــل ضــمن والفصــل  ولــيس
؛ ألن العقـد إذا أطلــق محـل علــى مقتضـاه ومــا جـرى العــرف بـه وقــد )3(بينهمـا
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عـــرف أن مـــن عـــادة التجـــار التقلـــب باملـــال حضـــراً وســـفراً وطلـــب النمـــاء فيـــه 
بـــه يف ســـائر الســـلع بـــل قـــد علـــم مـــن  )1(بســـائر الوجـــوه، كمـــا أـــم يتقلبـــون

للســفر ــا كمــا أن منهــا مــا يبتــاع للــرتبص بــه  عــادم أن مــن الســلع مــا يبتــاع
خبالف ذلك؛ ألن  )2(وقت تغري سوقه فإلطالق حممول على العرف والنسيئة

إطـــالق العقـــد ال يقتضـــي إخـــراج املـــال عـــن يـــده وتعليقـــه بذمـــة غـــريه وحبســـه 
ن يف السـفر عليه، فإذا ثبت ذلك ضمن مىت أنسأ املال أو شيئاً منه ومل يضـم

إال أن يشـــرتط عليـــه تركـــه، ولـــه ذلـــك إذا كـــان مندوحـــة يف احلضـــر تغنيـــه عـــن 
لــه يف غريهــا ســعة، وألن  الســفر وكــذلك لــه أن ينهــاه عــن بعــض الســلع، وألن

يــه عنهــا ال مينعــه التقلــب يف املــال وطلــب الــربح، ولــيس لــه أن يقصــره علــى 
سـلعة معينـة ألن  بعض السـلع ألن منعـه عـن سـلعة معينـة خبـالف قصـره علـى

النمـاء  )3(قصره مينعه مقتضى العقـد واملطلـوب بـه مـن التقلـب يف املـال ورجـاء
فيه، ألن ذلك إمنا يكـون يف االضـطرار املتسـع فيـه دون املضـيق إال أن يكـون 
النــوع الــذي قصــره عليــه متســعاً يف الوجــود يعتمــد علــى مثلــه وال مينــع القصــر 

  م يف وقت من األوقات فيجوز.عليه من الربح يف املال مأمون العد
z���z���z���z���z���z���z���z���1212x�7א,�ل�WUJ��(�+39!�א��F(�56(Kx�7א,�ل�WUJ��(�+39!�א��F(�56(Kx�7א,�ل�WUJ��(�+39!�א��F(�56(Kx�7א,�ل�WUJ��(�+39!�א��F(�56(Kx�7א,�ل�WUJ��(�+39!�א��F(�56(Kx�7א,�ل�WUJ��(�+39!�א��F(�56(Kx�7א,�ل�WUJ��(�+39!�א��F(�56(Kx�7א,�ل�WUJ��(�+39!�א��F(�56(K��

رضـــي  )5(؛ ألن رب املـــال إمنـــا)4(ال جيـــوز للعامـــل أن يشـــارك غـــريه يف املـــال
، وكون املـال يف يـده ومل يـأذن لـه يف تسـليمه إىل غـريه، فـإن )6(بأمانته يف املال

                                                           

 في (ق): يتلفون. )1(
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علــى شــرطهما، وإن تلــف املــال أو وضــع ضــمن العامــل  )1(فعــل وســلم فهمــا
  بتعديه.
z���z���z���z���z���z���z���z���1313xc�9��&,א�
O4�'�(ذא�EKxc�9��&,א�
O4�'�(ذא�EKxc�9��&,א�
O4�'�(ذא�EKxc�9��&,א�
O4�'�(ذא�EKxc�9��&,א�
O4�'�(ذא�EKxc�9��&,א�
O4�'�(ذא�EKxc�9��&,א�
O4�'�(ذא�EKxc�9��&,א�
O4�'�(ذא�EK��

إذا مــات أحــد املتقارضــني: فــإن كــان العامــل نُظــر: فــإن كــان مــات واملــال 
حبالــه مــا ابتــاع بــه شــيئاً فلربــه أخــذه وال مقــال لورثــة العامــل ســواء كــانوا  عــني

؛ ألن )2(أيضـــاً إلـــزامهم العمـــل باملـــالغـــري أمنـــاء، ولـــيس لـــرب املـــال  أمنـــاء أو
كان حياً فأراد رد املال وهو عني لكان ذلـك لـه فكـذلك الورثـة،  موروثهم لو

مقال، ألن امليـت مل يتعلـق لـه يف املـال حـق فيجـب هلـم مـا  وإمنا  مل يكن هلم
موته بعـد أن اشـرتى السـلع وتصـرف يف املـال، فقـد تعلـق  وجب له، وإن كان

قني حــق باملــال: أمــا الورثــة فــإم خمــريون بــني أن يعملــوا لكــل واحــد مــن الفــري
باملال إن كانوا أمناء قادرين على العمل ال خياف على املال مـنهم إتـالف أو 

إال أــم ال حيســنون التصــرف  )3(أمنــاء أو كــانوا أمنــاء إضــاعة، فــإن مل يكونــوا
إليـه، وقـام  بنفوسهم، فإن آتوا بأمني ثقة يبصر العمل ويعرفـه لـزم تسـليم املـال

ـــثمن لـــرب املـــال، فـــإن عجـــزوا عـــن ذلـــك كلـــه  مقـــامهم يف البيـــع وتصـــحيح ال
  سلموا املال ومل يكن لربه مطالبتهم بشيء.

وإمنــا قلنــا: إن هلــم املطالبــة بــه ألنــه قــد تعلــق فيــه حــق الــربح الــذي يرجونــه 
فيمــا ابتاعــه مــوروثهم فلــيس لــرب املــال إبطالــه علــيهم واالســتبداد بــه دوــم، 

  حق أوجبه عقد معاوضة، فجاز أن ينتقل إىل الورثة كخيار العيب. وألنه
الورثــة لـــرب املــال: حنـــن نبيــع ونوفيــك رأس مالـــك وختلــي بيننـــا  )4(وإن قــال

؛ ألنـــه قــــد تعلـــق لــــه حــــق يف )5(وبـــني الســــلع فلـــيس ذلــــك هلـــم إال أن يرضــــاه
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رب املبتاع؛ ألنه مشرتى مباله، فله من حق الربح مثـل مـا هلـم، وأمـا إن مـات 
املـــال فـــإن العامـــل علـــى حالـــه فـــإن مـــات قبـــل العمـــل، فـــإن كـــل واحـــد مـــن 
الفــريقني باخليــار علـــى صــاحبه يف فســـخ العقــد واملضــي عليـــه، وإن كــان بعـــد 

اآلخـــر: أمـــا الورثـــة فـــإم  )2(ألحـــدمها فســـخه إال أن يرضـــى )1(الشـــراء فلـــيس
ا كـان لـه، وأمـا يقولون ملا كان ألبينا املطالبة برد ماله عيناً فكـذلك لنـا مثـل مـ

العامل فقد تعلق له يف املال حق ما يرجوه مـن الـربح ببيعـه فلـيس هلـم فسـخه 
  عليه.

z���z���z���z���z���z���z���z���1414xوع*Fא����-�
���K(��S�Kא,&�qو���c%{�א�+�
�-���א�F*وع�K(��S�Kxא,&�qو���c%{�א�+�
�-���א�F*وع�K(��S�Kxא,&�qو���c%{�א�+�
�-���א�F*وع�K(��S�Kxא,&�qو���c%{�א�+�
�-���א�F*وع�K(��S�Kxא,&�qو���c%{�א�+�
�-���א�F*وع�K(��S�Kxא,&�qو���c%{�א�+�
�-���א�F*وع�K(��S�Kxא,&�qو���c%{�א�+�
�-���א�F*وع�K(��S�Kxא,&�qو���c%{�א�+�
قد بينا أن لكل واحد مـن املتقارضـني فسـخ العقـد قبـل الشـروع يف العمـل: 

ال أن يرضـى اآلخـر فإذا عمل العامل فليس ألحدمها املطالبة برده رأس املال إ
ويلزم العامـل التقاضـي يف البيـع حـىت يـرده عينـاً؛ ألن اجلـزء املشـرتط مـن الـربح 
إمنــا يســتحقه بعملــه الــذي هــو البيــع والشــراء والتقلــب باملــال حــىت ينمــو، ويف 

إياه عروضاً إسقاط أكثر العمل؛ ألن العروض حيتـاج إىل كلفـة ومؤنـة ملـن  رده
  يبيعها إىل أن حيصل عيناً.

��������z��z��z��z��z��z��z��z��1515xZ�*��
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+��K(�/���2��$Cذא��%*��7א,�ل�א��*אض�EKxZ�*��
+��K(�/���2��$Cذא��%*��7א,�ل�א��*אض�EKxZ�*��
+��K(�/���2��$Cذא��%*��7א,�ل�א��*אض�EKxZ�*��
+��K(�/���2��$Cذא��%*��7א,�ل�א��*אض�EKxZ�*��
+��K(�/���2��$Cذא��%*��7א,�ل�א��*אض�EK��

إذا خســـر مـــن مـــال القـــراض مث عمـــل بـــه مـــن بعـــد فـــربح نُظـــر: فـــإن كـــان 
تفاصــالً بعــد اخلســران مل جيــرب اخلســران بــالربح الثــاين وكــان رأس املــال مــا بقــي 
ـــربح، فـــإن فضـــل شـــيء تقامســـاه وإال مل يكـــن  بعـــد اخلســـران جيـــرب مـــن هـــذا ال

، وإمنـا وجـب ذلـك ألن احلـق للعامـل )3(وال يرجـع عليـه خبسـران للعامـل شـيء
يف الـــربح ال يف رأس املـــال وال يكـــون ربـــح إال بعـــد حصـــول رأس املـــال، فـــإذا 

خسران مل يستحق العامـل شـيئاً، ألنـه ال يصـل إىل شـيء مـن  حصل يف املال
                                                           

 ليس: سقطت من (ق). )1(

 في (م): برضا. )2(

 ).387)، الكافى: (ص:2/196)، التفريع: (4/53: المدونة: (انظر )3(
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رب املــال إىل جزئــه وال ســبيل إىل ذلــك مــا مل يكــن رأس  الــربح إال إذا وصــل
  املال.
z���z���z���z���z���z���z���z���1616x
N�qאض�א�*����
�7Kxא,%&[^�N�qאض�א�*����
�7Kxא,%&[^�N�qאض�א�*����
�7Kxא,%&[^�N�qאض�א�*����
�7Kxא,%&[^�N�qאض�א�*����
�7Kxא,%&[^�N�qאض�א�*����
�7Kxא,%&[^�N�qאض�א�*����
�7Kxא,%&[^�N�qאض�א�*�������7Kא,%&[^�

، )2(، فعنـــه يف ذلـــك)1(اختلـــف قـــول مالـــك يف املســـتحق بـــالقراض الفاســـد
  : إحدامها: أن للعامل قراض املثل، واألخرى: أجرة املثل.)3(روايتان

وفصــل ابــن القاســم فقــال: إن كــان الفســاد مــن جهــة العقــد رد إىل قــراض 
  ة زادها أحدمها على اآلخر رد إىل أجرة املثل.املثل وإن كان من جهة الزياد

وذكر ابن املواز عن مالك يف العامل يشرتط عليه الضمان أن له األقل من 
  قراض املثل أو مما مسي له من الربح.

فوجــه اعتبــار قــراض املثــل يف اجلملــة أن األصــول موضــوعة علــى أن شــبهة  
  ة، فكذلك القراض.كل أصل مردودة إىل صحيحه كالنكاح والبيع واإلجار 

فوجــه اعتبــار أجــرة املثــل هــو: أن كــل عقــد صــحيح يوجــب عوضــاً مســمى 
للعامل بالعمل، فإذا كان فاسداً فللعامل أجـرة املثـل يف عملـه، أصـله اإلجـارة 

  الفاسدة، والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحساناً، وليس بقياس.
ألقـــل فقـــد رضـــي بـــه ووجـــه اعتبـــار أقـــل األمـــرين أن قـــراض املثـــل وإن كـــان ا

العامـــل؛ ألنــــه إذا رضــــي أن يعمــــل علــــى أن يكـــون عوضــــه علــــى العمــــل مــــن 
على الفساد مبا ذكرناه، فقد رضي أن يكـون لـه فيمـا يصـح حبسـابه،  )4(الربح

ـــه زيـــادة عليـــه؛ ألن رب املـــال يقـــول: أنـــت  وإن كـــان املســـمى األقـــل فلـــيس ل
                                                           

) المقص��ود ب��اقراض الفاس��د مث��ل أن يش��ترط عل��ى العام��ل ش��روطاً فاس��دة ك��أن يوكل��ه عل��ى خ��Qص دين��ه، أو 1(
: انظ�رالمش�ھور ف�ي ھ�ذا أن ل�ه أج�رة المث�ل (وديعته غير أمين، ويجعل ذل�ك ال�دين أو ثم�ن الوديع�ة قراض�اً، و

 ). 4/136الشرح الصغير: 

 ).387)، الكافى: (ص: 197 -2/196)، التفريع: (4/47: المدونة: (انظر )2(

) والمالكية يقولون: إن كان الفساد تطرق إل�ى رأس الم�ال يك�ون في�ه أج�رة المث�ل، وأم�ا إن تط�رق إل�ى ال�ربح 3(
 فيكون فيه قراض المثل.

 لى العمل من الربح: سقطت من (م).ع )4(
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لــك زيــادة يف  رضــيت باملســمى عوضــاً عــن عملــك فلــيس فســاد العقــد موجبــاً 
  العوض.
z���z���z���z���z���z���z���z���1717x��,א,���و-*אض�א�b*P4�c�
�bא�q*ق�I��Kx��,א,���و-*אض�א�b*P4�c�
�bא�q*ق�I��Kx��,א,���و-*אض�א�b*P4�c�
�bא�q*ق�I��Kx��,א,���و-*אض�א�b*P4�c�
�bא�q*ق�I��Kx��,א,���و-*אض�א�b*P4�c�
�bא�q*ق�I��Kx��,א,���و-*אض�א�b*P4�c�
�bא�q*ق�I��Kx��,א,���و-*אض�א�b*P4�c�
�bא�q*ق�I��Kx��,א,���و-*אض�א�b*P4�c�
�bא�q*ق�I��K��

وفائدة الفرق بني أجـرة املثـل وقـراض املثـل: أن أجـرة املثـل تتعلـق بذمـة رب 
املال كان يف املال ربح أم ال، وقراض املثل يتعلق بربح إن كـان يف املـال، فـإن 

جيعـل قـراض املثـل مـع مل يكن فيه ربـح فـال شـيء للعامـل، ومـن أصـحابنا مـن 
الربح وعدمه يفرق بينهمـا بـأن جيعـل حـظ العامـل بقـدر مـا يسـاوي عملـه ممـا 

  .)1(رضيه عوضاً لو صح العقد فيكون له بقيمة ذلك
z���z���z���z���z���z���z���z���1818x49�9س�א,�ل�v¤�aE�Z�
م�א,0��q!��7א�*�Kx49�9س�א,�ل�v¤�aE�Z�
م�א,0��q!��7א�*�Kx49�9س�א,�ل�v¤�aE�Z�
م�א,0��q!��7א�*�Kx49�9س�א,�ل�v¤�aE�Z�
م�א,0��q!��7א�*�Kx49�9س�א,�ل�v¤�aE�Z�
م�א,0��q!��7א�*�Kx49�9س�א,�ل�v¤�aE�Z�
م�א,0��q!��7א�*�Kx49�9س�א,�ل�v¤�aE�Z�
م�א,0��q!��7א�*�Kx49�9س�א,�ل�v¤�aE�Z�
م�א,0��q!��7א�*�K��

 ملـا بينـا أن الـربح ال )3(املال )2(ال يتفاضل املتقارضان على الربح إال حبضرة
يستحق إال بعد حصول رأس املال، ومىت كان عروضـاً وتقامسـا الـربح مل يـأمن 

إن كــان دينــاً فيــؤدي ذلــك  )4(أن يــنقص الســعر فيخســر رأس املــال، أو ينظــر
 إىل ما منعناه.

z���z���z���z���z���z���z���z���1919xא��*אض�b�3زKxא��*אض�b�3زKxא��*אض�b�3زKxא��*אض�b�3زKxא��*אض�b�3زKxא��*אض�b�3زKxא��*אض�b�3زKxא��*אض�b�3زK��������
زكـــاة رأس مــــال القــــراض علــــى رب املــــال، وزكـــاة الــــربح تابعــــة ألصــــله فلــــزم 
العامـــل يف حصـــته إذا كـــان احلـــول قـــد حـــال علـــى رأس املـــال ســـواء كـــان يف 
حصته نصاب أو أقل؛ ألن الربح تابع لألصل، وإن كان العامل عبـداً أوذميـاً 
 فـــال زكـــاة عليـــة يف حصـــته مـــن الـــربح عنـــد ابـــن القاســـم؛ ألنـــه لـــيس مـــن أهـــل

                                                           

 في (م): بصحة ذلك. )1(

 في (م): علي. )2(

 ).387)، الكافى: (ص: 2/197)، ، التفريع: (2/702: الموطأ: (انظر )3(

 في (م): ينكسر. )4(
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، )1(الزكــاة، وقــال عبــد امللــك: تلزمــه الزكــاة؛ ألن اجلملــة علــى ملــك رب املــال
  وألن الربح تابع لألصل.

z���z���z���z���z���z���z���z���2020x�(�+א��Q0��b�3dא,�ل�א����������EKذא�א@?ط�9�א,�ل�א��Q0��b�3dא�+�)�EKxذא�א@?ط�9�א,�ل�א��Q0��b�3dא�+�)�EKxذא�א@?ط�9�א,�ل�א��Q0��b�3dא�+�)�EKxذא�א@?ط�9�א,�ل�א��Q0��b�3dא�+�)�EKxذא�א@?ط�9�א,�ل�א��Q0��b�3dא�+�)�EKxذא�א@?ط�9�א,�ل�א��Q0��b�3dא�+�)�EKxذא�א@?ط�9�א,�ل�א��Q0��b�3dא�+�)�EKxذא�א@?ط�9
إذا اشــرتط رب املــال الزكــاة علــى العامــل نُظــر: فــإن شــرط عليــه زكــاة رأس 

العامل، وألنه قد  )3(والربح مل يصح؛ ألن ذلك يؤدي إىل اجلهل جبزء )2(املال
جــاز  )4(يــأيت علــى أجرتــه ويزيــد عليهــا وإن شــرط عليــه زكــاة رأس الــربح وحــده

جاز ألن ذلك جزء معلوم مسـتثىن مـن جزئـه كأنـه  )5(أيهما شرط على اآلخر
إن قارضــه علــى النصــف وشــرط زكــاة الــربح يف حصــته، قــال: قارضــتك علــى 

بتيع عن ماشية جتـب فيهـا النصف إال ربع العشر، وذلك معلوم فيجوز، وما ا
  .)6(الزكاة فزكاا ملغاة من أصل املال؛ ألا مؤنة من املؤن، واهللا أعلم

�@�@� 

 

< << << << <

<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                           

 ).388)، الكافى: (ص: 198-2/197)، التفريع: (53-4/52: المدونة: (انظر )1(

 في (ق): المال. )2(

 بجزاء.في (ق):  )3(

 وحده: سقطت من (م). )4(

 في (م): اuجير. )5(

 وهللا أعلم: سقطت من (ق). )6(
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<<<<<<<<

h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ))11((<<<<<<<<ì^Î^Š¹]ì^Î^Š¹]ì^Î^Š¹]ì^Î^Š¹]ì^Î^Š¹]ì^Î^Š¹]ì^Î^Š¹]ì^Î^Š¹]<<<<<<<<ð]†Òæð]†Òæð]†Òæð]†Òæð]†Òæð]†Òæð]†Òæð]†Òæ<<<<<<<<š…ù]š…ù]š…ù]š…ù]š…ù]š…ù]š…ù]š…ù]<<<<<<<<íÂ…]ˆ¹]æíÂ…]ˆ¹]æíÂ…]ˆ¹]æíÂ…]ˆ¹]æíÂ…]ˆ¹]æíÂ…]ˆ¹]æíÂ…]ˆ¹]æíÂ…]ˆ¹]æ<<<<<<<<

عامـــل أهـــل  �؛ ملـــا روي: أنـــه )4(خالفـــاً أليب حنيفـــة )3(جـــائزة )2(املســـاقاة
وكان يبعـث  )6(أهل خيرب، وروي أنه ساقى )5(خيرب على الشرط من مثر وزرع

، وألن ذلـــك فعـــل األئمـــة أيب بكـــر )8(فيخـــرص علـــيهم )7(عبـــد اهللا بـــن رواحـــة
وغريمهـا وال خمـالف مــن السـلف فيـه، وألنــه مـال ال ينمـى بنفســه وال  )9(وعمـر

جتوز إجارته، وإمنا ينمى بالعمـل عليـه فجـاز العمـل عليـه بـبعض مـا خيـرج منـه 
طــــر فيهــــا أقـــل منــــه يف القــــراض فكــــان أصـــله مــــال القــــراض ، وألن الغـــرر واخل

  باجلواز أوىل.
z���z���z���z���z���z���z���z���11xb�-�%,����2ز���/�א��Kxb�-�%,����2ز���/�א��Kxb�-�%,����2ز���/�א��Kxb�-�%,����2ز���/�א��Kxb�-�%,����2ز���/�א��Kxb�-�%,����2ز���/�א��Kxb�-�%,����2ز���/�א��Kxb�-�%,����2ز���/�א��K��������

خالفـاً للشـافعي يف قولـه: إـا  )10(جتوز املسـاقاة يف األصـول كلهـا والشـجر
ســــاقى  -�-رســــول اهللا ؛ ملــــا روي: "أن )11(ال جتــــوز إال يف النخــــل والكــــرم

                                                           

 في (م): باب. )1(

ق�ال اب�ن عرف�ة  وف�ي اHص�طEح: استعمال رجل رجQً في نخل أو كرم يقوم بإصQحھما، المساقاة في اللغة) 2(
: الرص�اع انظ�رظ بي�ع إج�ارة أو جع�ل (في تعريفھا: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر m من غي�ر علت�ه، m يلف�

 ).386علي ابن عرفة ص: 

)، الك���افى: (ص: 220)، الرس���الة: (ص:2/201)، التفري���ع: (4/2)، المدون���ة: (2/704: الموط���أ: (انظ���ر )3(
381.( 

 ).2/233)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (127: مختصر الطحاوي (ص: انظر )4(

)، ومس�لم ف�ي المس�اقاة، ب�اب: 3/55ب�اب: إذا اس�تأجر أرض�اً فم�ات أح�دھما: (أخرجه البخاري في اzجارة،  )5(
 ).3/1186المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: (

 ھو الحديث السابق. )6(

عب��د هللا ب��ن رواح��ة: ب��ن ثعلب��ة ب��ن ام��رئ الق��يس الخزرج��ي اuنص��اري، أح��د الس��ابقين، ش��ھد ب��دراً واستش��ھد )7(
 ).303راء بھا في جمادي اuول سنة ثمان (تقريب التھذيب ص: بمؤتة، وكان ثالث اuم

 )، وھو مرسل.2/703أخرجه مالك في الموطأ: ( )8(

ف��ي اuحك��ام، ب��اب: الرخص��ة ف��ي المزارع��ة:  ماج��هأخرج��ه اب��ن  -رض��ي هللا عنھم��ا–أب��و بك��ر وعم��ر فع��ل  )9(
)2/823.( 

 ).381)، الكافى: (ص:220ص:)، الرسالة: (2/201)، التفريع: (5-4/2: المدونة: (انظر )10(

 ).110)، اzقناع (ص: 123)، مختصر المزني (ص: 114: اuم: (انظر )11(
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، )2(فعـــم، وكأنـــه أصـــل لـــه مثـــر )1(أهـــل خيـــرب علـــى مـــا فيهـــا مـــن زرع وشـــجر"
  فجازت املساقاة عليه، أصله النخل والكرم.

z���z���z���z���z���z���z���z���22x/6/�ز9א���dو���*����������PKאز�)%�-��bא�9dع�Eذא���*�و��6��d/�ز9א�/�PKxאز�)%�-��bא�9dع�Eذא���*�و��6��d/�ز9א�/�PKxאز�)%�-��bא�9dع�Eذא���*�و��6��d/�ز9א�/�PKxאز�)%�-��bא�9dع�Eذא���*�و��6��d/�ز9א�/�PKxאز�)%�-��bא�9dع�Eذא���*�و��6��d/�ز9א�/�PKxאز�)%�-��bא�9dع�Eذא���*�و��6��d/�ز9א�/�PKxאز�)%�-��bא�9dع�Eذא���*�و��6��d/�ز9א�/�PKxאز�)%�-��bא�9dع�Eذא��
الـــزرع إذا ظهـــر وعجـــز عنـــه زارعـــه جتـــوز املســـاقاة عليـــه؛ ألنـــه يصـــري حينئـــذ  
كاألصـل املرجتــى مثرتــه، وال جيــوز وهــو مغيــب مل يظهــر، وألنــه لــيس باطــل وال 

ينبــــت حبــــه أم ال ينبــــت، وكــــذلك املقــــاثي واملطــــابخ إذا ظهــــرت  يــــدري هــــل 
  .)3(كالزرع
z���z���z���z���z���z���z���z���33xb�-�%,א�!q;Kxb�-�%,א�!q;Kxb�-�%,א�!q;Kxb�-�%,א�!q;Kxb�-�%,א�!q;Kxb�-�%,א�!q;Kxb�-�%,א�!q;Kxb�-�%,א�!q;K��������

إىل من يعمل  )4(صفة املساقاة أن يدفع الرجل حائطه وفيه النخل والشجر
فيه على جزء من الثمر يتفقان عليه قل أو كثر من نصف أو ثلث أو ربع أو 
أقـــل أو أكثـــر مـــن األجـــزاء املقـــدرة املعلومـــة علـــى أن يكـــون العمـــل والكلـــف 
والنفقـة فيمــا حيتــاج إليـه الثمــرة املســاقى عليهـا، ومجيــع املــؤن علـى العامــل مثــل 

ونفقـــة الغلمـــان ومـــا يتعلـــق مبصـــلحة الســـقي واآلبـــار واجلـــذاذ وعلوفـــة الـــدواب 
  الثمر وما ال يبقى بعد انصراف العامل.

وإمنـــا قلنـــا ذلـــك؛ ألن اجلـــزء إمنـــا يســـتحقه العامـــل بعملـــه الـــذي يصـــلح بـــه 
؛ ألن زيـــادة يزدادهـــا )5(وال جيـــوز أن يكـــون بعضـــه علـــى رب احلـــائط الثمـــرة،

بل أنفقـوا مـن ساقى أهل خيرب مل يلزم هلم مؤنة ملا  -�-النيب  العامل، وألن
عدى ذلك مما يبقى بعد انصرافه فال جيوز وال يلزمـه اشـرتاطه  أمواهلم، وأما ما

عليه وذلك كحفر بئر ابتداء أو إنشاء غـراس أو بنـاء بيـت جيـيب فيـه الثمـر أو 
ما أشبه ذلك، ألن كل هـذا زيـادة مشـرتطة علـى العامـل ينفـرد ـا رب املـال، 

                                                           

 سبق تخريج الحديث قريباً. )1(

 في (ق): له ثمن. )2(

 سقط ھذا الفصل كامQً من(ق). )3(

 في (م): الثمرة. )4(

 في (م): المال. )5(
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عن بابه ويلحقها باإلجارة اهولة، وبيـع  وذلك غري جائز ألنه خيرج املساقاة
الثمــار قبــل أن يبــدو صــالحها، واملســاقاة عقــد خــارج عــن األصــول فــال جيــوز 

)1(منه إال ما قد
، فاختلفـت )2(جوزه الشرع، ومن ذلك اشـرتاطه ضـفرية بينهـا 

عبــارات أصــحابنا يف ذلــك فمــنهم مــن قــال: احلــائط حــول املــراح، ومــنهم مــن 
املاء، ومنهم من قال: هي الشجرة يغرسها وجعـل موضـع  قال: موضع جمتمع

دنيتها بينهما ويشبه أن يكـون تصـحيفاً، وكـل ذلـك يصـح محـل الكـالم عليـه 
، ومــا شــعث مــن آلــة احلــائط فعلــى رب )3(وإن كنــا نعلــم أن املــراد واحــد منهــا

أو يــذهب بعــض  )4(املــال صــالحه كالــدوالب ينكســر أو ميــوت بعــض البقــرة
العـــني أو تنهـــار البئـــر ومـــا أشـــبه ذلـــك، وإمنـــا قلنـــا ذلـــك ليصـــل اآللـــة أو يغـــور 

  العامل إىل العمل، ويتمكن منه وال يبطل حقه.
z���z���z���z���z���z���z���z���44xb�-�%,�7א�LאdPAא�K(�L�@��(�Q0���2����������PKאز��*א����K(�L�@��(�Q0���2אdPAא�7�Lא,%�-��PKxbאز��*א����K(�L�@��(�Q0���2אdPAא�7�Lא,%�-��PKxbאز��*א����K(�L�@��(�Q0���2אdPAא�7�Lא,%�-��PKxbאز��*א����K(�L�@��(�Q0���2אdPAא�7�Lא,%�-��PKxbאز��*א����K(�L�@��(�Q0���2אdPAא�7�Lא,%�-��PKxbאز��*א����K(�L�@��(�Q0���2אdPAא�7�Lא,%�-��PKxbאز��*א����K(�L�@��(�Q0���2אdPAא�7�Lא,%�-��PKxbאز��*א��

وإمنا قلنا: إن هلما أن يرتاضيا على ما شاءا مـن األجـزاء؛ ألنـه عـوض علـى 
 )5(ل فيهــا كاإلجــارات والقــراض، وإذامنــافع جيــوز بغــري بــدل، فلــم يتعــذر البــد

، متفقــة الثمــار أو خمتلفــة فــال خيلــو أن يكــون يف )6(ســاقاه علــى عــدة أحدقــة
  عقد واحد أو عقود مفرتقة: 

فإن كان يف عقد واحد جاز على أجزاء متفقة ومل جيـز علـى أجـزاء خمتلفـة، 
جـــاز علـــى أجـــزاء متفقـــة وخمتلفـــة، وحكـــم كـــل  )7(وإن كـــان يف عقـــود مفرتقـــة

صــفقة منفــردة بنفســها، وإمنــا منعنــا اخــتالف األجــزاء يف العقــد الواحــد ألــا  
                                                           

 في (م): إm قدر. )1(

)، واختلفت تفس�يرات اuص�حاب فيھ�ا (الرس�الة، ص: 2/706وردت في موطأ مالك: (: عبارة ضفيرة بينھا) 2(
202.( 

 منھما: سقطت من (ق). )3(

 في (م): النقر. )4(

 في (م): فأما إذا. )5(

 في (م): أفراحة. )6(

 في (م): متفرقة. )7(
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الواحــد إذا ضــمها عقــد فــال جيــوز أن يســاقى بعضــه علــى جــزء  )1(كــالقراض
ســـاقى أهـــل خيـــرب علـــى اخـــتالف حوائطهـــا  �وبعضـــه علـــى خالفـــه، وألنـــه 

ف ذلــــك، ألن املســــاقاة عقــــد خــــارج علــــى جيــــوز خــــال واحــــداً، فــــال) 2(ســــقياً 
األصول، وال جيوز أن يتعدى قدر ما ورد الشرع به، وعللـه أصـحابنا بـأن فيـه 

  يرد فضل يف أحد احلائطني لفضل أو نقص يف احلائط اآلخر.
z���z���z���z���z���z���z���z���55xومd0א:�אز�وא���O�K(�b�-�%,א�$SO�7Kxومd0א:�אز�وא���O�K(�b�-�%,א�$SO�7Kxومd0א:�אز�وא���O�K(�b�-�%,א�$SO�7Kxومd0א:�אز�وא���O�K(�b�-�%,א�$SO�7Kxومd0א:�אز�وא���O�K(�b�-�%,א�$SO�7Kxومd0א:�אز�وא���O�K(�b�-�%,א�$SO�7Kxومd0א:�אز�وא���O�K(�b�-�%,א�$SO�7Kxومd0א:�אز�وא���O�K(�b�-�%,א�$SO�7K��������

 ؛ ألنـه)3(خـرعقد املساقاة الزم لـيس ألحـدمها تركـه بعـد عقـده إال برضـا اآل

إجــارة يف خدمــة عــني قائمــة كســائر اإلجــارات، وإن مــات العامــل قــام ورثتــه 
فإن كان فيهم من يتوىل ذلك وإال أكـروا لـه مـن مالـه، وإن مـات رب  مقامه،
  فالعامل على حاله. احلائط،
z���z���z���z���z���z���z���z���66x*�@ض�و®��و������������b�-�%(Kא.��MIو��/����ض�و®��و@�*�b�-�%(Kxא.��MIو��/����ض�و®��و@�*�b�-�%(Kxא.��MIو��/����ض�و®��و@�*�b�-�%(Kxא.��MIو��/����ض�و®��و@�*�b�-�%(Kxא.��MIو��/����ض�و®��و@�*�b�-�%(Kxא.��MIو��/����ض�و®��و@�*�b�-�%(Kxא.��MIو��/����ض�و®��و@�*�b�-�%(Kxא.��MIو��/�

وسكتا عن ذكـر البيـاض  )4(إذا ساقى حائطاً فيه خنل وشجر وأرض بياض
فـــال شـــيء للعامـــل فيـــه، ولـــرب احلـــائط زرعـــه أو إجارتـــه، فـــإن شـــرطه العامـــل 

مثن الثمرة بعـد حـط  )6(قيمة أجرته بقدر ثلث )5(لنفسه يزرعه جاز إن كانت
  قيمة ما يلزم العامل عليها أو أقل منه، فإن زاد عليه مل جيز.

  .)7(ن البياض جازوإن شرط رب األرض على العامل جزءاً مما خيرج م
ســـاقى أهـــل خيـــرب : ملـــا -�-رســـول اهللا وإمنـــا أجزنـــا ذلـــك يف اليســـري ألن 

البيــاض الــذي كــان فيهــا، ومل ينقــل أنــه منــع اليهــود منــه، وال أنــه اســتثناه  ألغــى
  وال طلب منهم أجرته.

                                                           

 في (ق): كالقراح. )1(

 في (ق): ضيفاً. )2(

 ).382)، الكافى: (ص: 2/202التفريع: ()، 4/908: المدونة: (انظر )3(

: ھ��ي اuرض الت��ي خل��ت م��ن ال��زرع والش��جر، فھ��ل ت��دخل ف��ي عق��د المس��اقاة أم m؟ (الفواك��ه أرض بي��اض) 4(
 ).2/138الدواني: 

 في (م): كان. )5(

 ) ثلث: سقطت من (ق).6(

 ).382)، الكافى: (ص:221)، الرسالة: (ص:2/202)، التفريع: (4/6)،المدونة: (2/707: الموطأ: (انظر )7(
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وإمنــــا شــــرطنا الثلــــث؛ ألنــــه معتــــرب يف األصــــول يف البيع،واملقصــــود إذا أريــــد 
 كمعاقلــــة املــــرأة الرجــــل واكــــرتاء الــــدار فيهــــا خنلــــة أو شــــجرة إذاالفــــرق بينهمــــا  

ــــه؛ ألنــــه يصــــري مقصــــوداً  ــــاه فيمــــا زاد علي اســــتثنيت فكــــذلك هــــا هنــــا، ومنعن
بالشــرط وزيــادة ينفــرد ــا العامــل وخيــرج علــى التبــع، وإمنــا جــاز لــرب األرض 

يشـــرتط بعـــض مـــا خيـــرج منهـــا؛ ألنـــه ملـــا جـــاز لـــه إلغـــاء اجلميـــع للعامـــل  )1(أن
عِــل تبعــاً معفــواً عنــه جــاز لــه اشــرتاط بعضــه تبعــاً للســقاء، وجيــب أن يكــون وجُ 

  موافقاً جلزء عقد السقاء ال خمالفاً له. )2(اجلزء الذي يشرتطه
z���z���z���z���z���z���z���z���77x/%q6א����ض���K(�U%א���Ld:א��?S,א�L�6�&NאKx/%q6א����ض���K(�U%א���Ld:א��?S,א�L�6�&NאKx/%q6א����ض���K(�U%א���Ld:א��?S,א�L�6�&NאKx/%q6א����ض���K(�U%א���Ld:א��?S,א�L�6�&NאKx/%q6א����ض���K(�U%א���Ld:א��?S,א�L�6�&NאKx/%q6א����ض���K(�U%א���Ld:א��?S,א�L�6�&NאKx/%q6א����ض���K(�U%א���Ld:א��?S,א�L�6�&NאKx/%q6א����ض���K(�U%א���Ld:א��?S,א�L�6�&NאK��������

جيوز أن يكرتي الرجل الدار يسكنها أو األرض البياض يزرعها وفيهـا خنلـة 
قيمــة مثرــا الثلــث فــدون فيســتثنيها املكــرتي، وإن زادت علــى ذلــك أو شـجرة 

، وقــال أبــو حنيفــة والشــافعي: ال جيــوز ذلــك يف القليــل )3(مل جيــز لــه اســتثناؤها
ــــه لتطــــرق )4(والكثــــري ــــك يف اليســــري، ألن الضــــرورة تــــدعو إلي ، وإمنــــا أجزنــــا ذل

مـروره عليـه  صاحب الدار عليه كل وقت إذا أراد أخذ مثرته فرمبا كـره املكـرتي
يكون يف الدار عنـه وغـري ذلـك  )5(ونظره إىل منزله واحتاج إىل تكلف سرت ما

ممــا يشــق إذا تكــرر، فجعــل لــه إزالــة الضــرر عنــه باســتثناء ذلــك ليقطــع تطــرق 
عليه، كما أجزنـا للمعـرى شـراء القريـة، فحرمهـا لقطـع تطـرق املعـرى  )6(املالك

  عليه.   
  

  

                                                           

 في (ق): إلى. )1(

 في (م): يشرط. )2(

)، الك������افى: 221)، الرس������الة: (ص:2/202)، التفري������ع: (4/6)، المدون������ة: (2/708: الموط������أ: (انظ������ر) 3(
  .)382(ص:

 ).124)، مختصر المزني (ص: 233-2/228: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )4(

 في (م): من. )5(

 (م): رب المال.في  )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���88�0א���c����q���0א�+�K�0א���c����q���0א�+�K�0א���c����q���0א�+�K�0א���c����q���0א�+�K�0א���c����q���0א�+�K�0א���c����q���0א�+�K�0א���c����q���0א�+�K�0א���c����q���0א�+�Kx/�0و)��زאد��x/�0و)��زאد��x/�0و)��زאد��x/�0و)��زאد��x/�0و)��زאد��x/�0و)��زאد��x/�0و)��زאد��x/�0و)��زאد����������
 ذلـك فيمـا زاد )2(لإلمجـاع علـى منـع )1(وإمنا فصلنا بني الثلث وما زاد عليه

على الثلث؛ ألن ما دون الثلـث يسـري بيـع ال يـتهم أن يقصـد بـه شـراء الثمـرة 
، كما ال يتهم بذلك يف العرية، وإذا كان زاد علـى ذلـك )3(بدو صالحها قبل

  كزيادة العرية على مخسة أوسق.  )5(مقصوداً أو خرج أن يكون تبعاً  )4(صار
z���z���z���z���z���z���z���z���99x�+�א��b�-�%(אز��PKx�+�א��b�-�%(אز��PKx�+�א��b�-�%(אز��PKx�+�א��b�-�%(אز��PKx�+�א��b�-�%(אز��PKx�+�א��b�-�%(אز��PKx�+�א��b�-�%(אز��PKx�+�א��b�-�%(אز��PK��������

جتــوز مســاقاة البعــل وهــو الــذي يشــرب مــن أصــله مــن غــري ســقي، وكــذلك  
؛ ألن ذلــك حمتــاج إىل خدمــة )6(يســقى علــى اخــتالف أنــواع الســقي كــل مــا

  ومراعاة وقطع جريد وغري ذلك، فجاز السقاء عليها. وتعهد وآبار
z���z���z���z���z���z���z���z���1010�-�%,א�L��&eאK�-�%,א�L��&eאK�-�%,א�L��&eאK�-�%,א�L��&eאK�-�%,א�L��&eאK�-�%,א�L��&eאK�-�%,א�L��&eאK�-�%,א�L��&eאKxbxbxbxbxbxbxbxb��������

انتهــــاء املســــاقاة إىل اجلــــذاذ إن كــــان الســــقاء  لســــنة واحــــدة؛ ألن احلقــــوق 
تنقطع عنه ويقع االستيفاء، فـال يبقـى شـيء مـن خدمـة الثمـرة فيمـا بعـد ذاك 

فــال يلــزم إال بعــد مســتأنف، فأمــا إذا كــان عقــد  )7(يســتحق لثمــرة العــام املقبــل
  دة اليت عقدا عليها.السقاء لعدة أعوام، فإن العامل الزم له إىل انقضاء امل

z���z���z���z���z���z���z���z���1111x��9����
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx��9����
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx��9����
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx��9����
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx��9����
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx��9����
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx��9����
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx��9����
+��b*ª�Q0��b�-�%,אK��������
؛ ألن املســاقاة )9(خالفــا للشــافعي )8(جتــوز املســاقاة علــى مثــرة بعــد ظهورهــا

إمنــــــا جتـــــــوز حلاجـــــــة الثمـــــــرة إىل الســــــقي واخلدمـــــــة والضـــــــرورة مـــــــن امللـــــــك إىل 

                                                           

 ) عليه: سقطت من (ق).1(

 منع: سقطت من (ق). )2(

 ) في (م): بدو الصQح.3(

 ) في (ق): كان.4(

 ) في (م): بيعاً 5(

 ).381)، الكافى: (ص:221)، الرسالة: (ص:4/11: المدونة: (انظر) 6(

 ) في (ق): المستقبل.7(

 ).383: )، الكافى: (ص4/5)، المدونة: (2/706: الموطأ: (انظر) 8(

 ).124)، مختصر المزني (ص: 4/11: اuم: (انظر) 9(



443 

قبـل غريه وهذا يستوي فيه املعـدوم واملوجـود، وألن ذلـك إذا جـاز  )1(استيعابه
   وجودها مع كثرة اخلطر كان جوازه بعد الوجود مع قلة اخلطر أوىل.

z���z���z���z���z���z���z���z���1212x����k�
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx����k�
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx����k�
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx����k�
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx����k�
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx����k�
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx����k�
+��b*ª�Q0��b�-�%,אKx����k�
+��b*ª�Q0��b�-�%,אK��������
: قـال ابـن القاسـم: ال جتـوز، )2(واختلف يف جواز املساقاة يليها بعد طيبها

وقــال ســحنون: جتــوز، فالبــن القاســم أنــه ال ضــرورة إىل املســاقاة جلــواز بيعهــا 
واإلجارة عليها، ولسحنون أن الضرورة إىل سقيها وتعهدها باقية حلاجتها إىل 

  قيامها يف النخل، فكانت كاليت مل يبد صالحها. 
z���z���z���z���z���z���z���z���1313xb�-�%,א����b�3dא��Kxb�-�%,א����b�3dא��Kxb�-�%,א����b�3dא��Kxb�-�%,א����b�3dא��Kxb�-�%,א����b�3dא��Kxb�-�%,א����b�3dא��Kxb�-�%,א����b�3dא��Kxb�-�%,א����b�3dא��K��������

 مخسـة أوسـق ففيـه الزكـاة، خبـالف الشـركة يف الثمـرة؛ ألنإذا أخـرج احلـائط 

 العامل ال يستحق إال بعد الصالح، وببدو الصالح قد وجبت الزكـاة، فكـان

 الوجوب يتناوهلا على ملك صاحب األصل، وجيوز أن يشـرتط أحـدمها الزكـاة

  ، ألن ذلك جزء معلوم. )4(يف حصته خبالف القراض )3(على اآلخر
z���z���z���z���z���z���z���z���1414א��b�-�%(Kא��b�-�%(Kא��b�-�%(Kא��b�-�%(Kא��b�-�%(Kא��b�-�%(Kא��b�-�%(Kא��b�-�%(Kx�e�6*אx�e�6*אx�e�6*אx�e�6*אx�e�6*אx�e�6*אx�e�6*אx�e�6*א��������

؛ )5(مساقاة النصراين جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان املسلم هـو فيكـره
مــن  )6(ألن فيــه إذالالً للمســلم باســتخدام النصــراين لــه وتواضــعه لشــيء ينالــه

   .)7(الدنيا

��������
��������

                                                           

 ) في (م): استثنائه.1(

 ).383)، الكافى: (ص: 4/5)، المدونة: (2/707: الموطأ: (انظر) 2(

 ) في (م): اuخرى.3(

 ).383)، الكافى: (ص:2/202)، التفريع: (4/121: المدونة: (انظر) 4(

 ) في (ق): فكره.5(

 يتناول) في (م): 6(

 ).383)، الكافى: (ص:2/202)، التفريع: (4/7: المدونة: (انظر) 7(
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��������
������������������������zzzzzzzz1515�K�K�K�K�K�K�K�K*�"א�Q0���2�
OA�b�-�%,�7א�bد��אز�א@?אط�ز�Pم�

��Q0���2א"�*�OA�b�-�%,�7א�bد��אز�א@?אط�ز�Pم�

��Q0���2א"�*�OA�b�-�%,�7א�bد��אز�א@?אط�ز�Pم�

��Q0���2א"�*�OA�b�-�%,�7א�bد��אز�א@?אط�ز�Pم�

��Q0���2א"�*�OA�b�-�%,�7א�bد��אز�א@?אط�ز�Pم�

��Q0���2א"�*�OA�b�-�%,�7א�bد��אز�א@?אط�ز�Pم�

��Q0���2א"�*�OA�b�-�%,�7א�bد��אز�א@?אط�ز�Pم�

��Q0���2א"�*�OA�b�-�%,�7א�bد��אز�א@?אط�ز�Pم�
�xxxxxxxx��������

؛ ألن )1(أحــدمها علــى اآلخــر كــالقراضال جيــوز يف املســاقاة زيــادة يشــرتطها 
عـن األصـول فيجـب االقتصـار ـا  ))2ما ضيق ال حيتمل الشروط، خلروجهـا

  على ما ورد به الشرع.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

)، الك�����افى: 221)، الرس�����الة: (ص:2/202)، التفري�����ع: (4/12)، المدون�����ة: (2/707: الموط�����أ: (انظ�����ر) 1(
 ).382(ص:

 في (ق): لخروجه. )2(
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������������������������3�W*א�Lא9Aض3�W*א�Lא9Aض3�W*א�Lא9Aض3�W*א�Lא9Aض3�W*א�Lא9Aض3�W*א�Lא9Aض3�W*א�Lא9Aض3�W*א�Lא9Aض

، للـزرع بالـذهب والفضـة والعـروض واحليـوان، وال جيـوز )1(جيوز كراء األرض
تنبتــه كاحلنطــة والشــعري وســائر بالطعــام كلــه علــى اخــتالف أصــنافه: كــان ممــا 

احلبوب والثمار، ومما ال تنبته كالعسل واللحم وغري ذلك، وال ببعض ما تنبته 
مـــــن غـــــري الطعـــــام كـــــالقطن والكتـــــان والعصـــــفر والزعفـــــران، وجيـــــوز باخلشـــــب 

  .)2(والقصب وما يف معنامها
z���z���z���z���z���z���z���z���11xא�+*وض�*I�Nو�!vqوא��R�[������������PKאز�3*א�Lא9Aض����]��Rوא�vq!�وI�N*�א�+*وض�PKxאز�3*א�Lא9Aض����]��Rوא�vq!�وI�N*�א�+*وض�PKxאز�3*א�Lא9Aض����]��Rوא�vq!�وI�N*�א�+*وض�PKxאز�3*א�Lא9Aض����]��Rوא�vq!�وI�N*�א�+*وض�PKxאز�3*א�Lא9Aض����]��Rوא�vq!�وI�N*�א�+*وض�PKxאز�3*א�Lא9Aض����]��Rوא�vq!�وI�N*�א�+*وض�PKxאز�3*א�Lא9Aض����]��Rوא�vq!�وI�N*�א�+*وض�PKxאز�3*א�Lא9Aض�

�mmmm��W��W��W��Wبالذهب والفضة وسائر العروض؛ لعمـوم قولـه تعـاىل:(وإمنا أجزناه 
[��Z��Y��X[��Z��Y��X[��Z��Y��X[��Z��Y��Xllll)3( واإلجــارة بيــع املنــافع، ويف حــديث رافــع)أنــه  )4� 

فأمـا الـذهب والفضـة فـال بـأس  ،))5ى عن كراء األرض ببعض ما خيرج منها
  به، وألن كل ما جاز بيعه جازت اإلجارة به.

z���z���z���z���z���z���z���z���22xم�+Y������������K+���0)3�56*א�Lא9Aض����Y+�م�Kx+���0)3�56*א�Lא9Aض����Y+�م�Kx+���0)3�56*א�Lא9Aض����Y+�م�Kx+���0)3�56*א�Lא9Aض����Y+�م�Kx+���0)3�56*א�Lא9Aض����Y+�م�Kx+���0)3�56*א�Lא9Aض����Y+�م�Kx+���0)3�56*א�Lא9Aض����Y+�م�Kx+���0)3�56*א�Lא9Aض�
 )7(املنهـــى عنهـــا )6(فإمنـــا منعنـــا أن تكـــرى بالطعـــام، فـــألن ذلـــك هـــو احملاقلـــة

واملخـــابرة كراؤهـــا بـــبعض مـــا خيـــرج منهـــا، وقـــال أبـــو حنيفـــة: كـــل مـــا جـــاز أن 

                                                           

 ).398ص:  ) الكراء: ھو بيع منفعة ما  m يمكن (نقله  حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع1(

)، 221)، الرس�الة: (ص:2/183)، وما بع�دھا التفري�ع: (3/359)، المدونة: (712-2/711: الموطأ: (انظر )2(
 ).377الكافى: (ص:

 .275سورة البقرة، ا.ية: ) 3(

) رافع بن خديج: بن رافع بن عدي الحارثي اuوسي اuنصاري أول مشاھده أحد ثم الخندق، م�ات س�نة ث�Qث 4(
 ).204(تقريب التھذيب ص: سبعين، وقيل قبل ذلك أو أربع و

 ).3/1176) أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء اuرض بالذھب والفضة: (5(

 ).1/416) المحاقلةّ: كراء اuرض بالطعام (النھاية: 6(

وع ، )، ومسلم في البي�3/81) أخرجه البخاري في المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في الحائط: (7(
 ).3/1175باب: النھي عن المحاقلة: (
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، وقــال الشــافعي: جيــوز )1(يكــون مثنــاً يف البياعــات جــاز أن تكــرى بــه األرض
األرض، وجيــــوز يف الذمــــة، وال جيــــوز إذا شــــرط أنــــه ممــــا تنبتــــه تلــــك  باحلنطــــة

  .)2(بالطعام الذي ال خيرج منها كالعسل والسمن
رســول اهللا فـدليلنا علـى منــع ذلـك حــديث رافـع قـال: كنــا خنـابر علــى عهـد 

حىت روي لنا عنـه أنـه قـال: "مـن كانـت لـه أرض فليزرعهـا أو ليزرعهـا  -�-
وهـذا نـص، وألنـه طعـام  )3(أخاه وال يكريها بثلث أو بربع أو بطعـام مسـمي"

ألن املالـك كأنـه  ؛متأخر وجمهول فأشبه ما تنبته، وألن ذلك بيع طعام بطعام
باعه ذا الطعام أو ما تنبته أرضه أو كراء من طعام مبثله إىل أجل وابتاع منـه 
عسًال أو لبنـاً مبـا خترجـه أرضـه إىل أجـل، فـدليلنا علـى منـع إجارـا بـبعض مـا 

ــى أن تســتأجر األرض بــبعض مــا خيــرج  �طعــام أنــه خيــرج منهــا مــن غــري ال
ــــان والقطــــن وغــــريهم ممــــا تنبتــــه األرض فأشــــبه إذا اشــــرتطا  )4(منهــــا وألن الكت

القصـب واخلشـب فإنـه لـيس ممـا يـزرع، أو يقصـد كراؤهـا  الثلث أو الربع، وأما
  .)5(لزرعه فجاز) 
z���z���z���z���z���z���z���z���33x9ضAא�L3�7*א�
��������Kא@?אط�א��6
�3�7*א�Lא9AضKxא@?אط�א��6
�3�7*א�Lא9AضKxא@?אط�א��6
�3�7*א�Lא9AضKxא@?אط�א��6
�3�7*א�Lא9AضKxא@?אط�א��6
�3�7*א�Lא9AضKxא@?אط�א��6
�3�7*א�Lא9AضKxא@?אط�א��6
�3�7*א�Lא9AضKxא@?אط�א��6

 املــأمون منهــا دون مــا ال يــؤمن إخالفــه وتلــفال جيــوز بشــرط النقــد إال يف 
 ، وإمنــــا)6(الــــزرع فيهــــا، واالعتبــــار يف ذلــــك حبــــال األرض وعادــــا يف الشــــرب

منعناه ذلك مبثل مـا منعنـاه يف البيـع: وهـو أن يكـون بيعـاً وسـلفاً، وقرضـاً جـر 
   وقد فسرناه يف اإلجارة. نفعاً 

                                                           

 ).89-2/88)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (132 : مختصر الطحاوي (ص:انظر) 1(

 .)128ص: ()، مختصر المزني 4/25: اuم: (انظر) 2(

 ).3/1176) أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء اuرض: (3(

)، ومس��لم ف��ي البي��وع ، ب��اب: ك��راء 3/68المزارع��ة بالش��طر: () أخرج��ه بمعن��اه البخ��اري ف��ي البي��وع، ب��اب: 4(
 ).3/1181اuرض بالطعام: (

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).5(

 ).377)، الكافى: (ص:221)، الرسالة: (ص:3/459: المدونة: (انظر) 6(
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�Kא�F*3!��7א�9dعKxא�F*3!��7א�9dعKxא�F*3!��7א�9dعKxא�F*3!��7א�9dعz���z���z���z���4xيف  �� �� �� �

z���z���z���z���z���z���z���z���44�7�!3*Fא��K�7�!3*Fא��K�7�!3*Fא��K�7�!3*Fא��K�7�!3*Fא��K�7�!3*Fא��K�7�!3*Fא��K�7�!3*Fא��Kx9عdא�x9عdא�x9عdא�x9عdא�x9عdא�x9عdא�x9عdא�x9عdא���������
الشــــركة يف الــــزرع جــــائزة وصــــفتها: أن يتكافيــــا يف العمــــل واملؤنــــة واألرض         

والبـذر، فـإن كــان البـذر مـن عنــد أحـدمها واألرض مـن عنــد اآلخـر فـال جيــوز: 
؛ ألن الــذي لــه البــذر قــد بــاع حصــته )1(العمــل عليهمــا أو علــى أحــدمها كــان

إن زرع طعامـاً وخمـابرة  من شريكه مبا خترجه أرضـه وذلـك طعـام بطعـام متـأخر
وكراء األرض ببعض ما خيرج منهـا، وذلـك غـري جـائز، فـإن زرعهـا علـى ذلـك 
وتكافيا فيما سواه من العمل والبقر فالزرع ملن وليه منهما: فإن وليه صاحب 

مكيلـــــة بـــــذره، وإن وليـــــه  )2(األرض فـــــالزرع لـــــه وتغـــــرم لصـــــاحب البـــــذر مثـــــل
 ،)3( األرض نصــف مكيلــة البــذر)صــاحب البــذر (فــالزرع لــه ويغــرم لصــاحب 

  وعلى صاحب البذر نصف كراء األرض.
وجيــــوز أن يكــــون األرض بينهمــــا أو ألحــــدمها ومــــن اآلخــــر البقــــرة واملؤنـــــة 
ويكون البذر من عندمها، والذي حيرتز منـه يف هـذا البـاب أن يـؤدي إىل كـراء 

مـن  األرض بالطعام، أو ببعض مـا خيـرج منهـا أو بانتفـاء التسـاوي، فـإذا سـلم
  ذلك جاز.

�@�@� 

  

  
                                                           

 ).379)، الكافى: (ص:221)، الرسالة: (ص:30-4/29: المدونة: (انظر) 1(

 ) في (م): نصف.2(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )3(
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، على ضربني مبال وبدن، فأما شركة األموال فعلى ضربني: شركة )1(الشركة
  ، وشركة مفاوضة.)2(عنان

والعنان: هي أن خيرج كل واحد منهمـا رأس مـال مثـل مـا خيـرج صـاحبه أو 
أكثـــر أو أقـــل وخيلطـــاه ويكـــون يف حكـــم املخـــتلط وإن مل تكـــن عينـــه خمالطـــة 
لآلخر مثل أن يكونا يف صندوق واحد وأيديهما عليه ويكون العمل عليهمـا 

جـائز مـن  )3(حبسب رؤوس أمواهلما والربح بينهما على مثل ذلـك، فهـذا نـوع
الشـــركة، وال جيـــوز أن يشـــرتط العمـــل أو الـــربح خبـــالف رؤوس األمـــوال، فـــإن 

ن علـى عقدا الشركة على ذلـك وعمـال فالشـركة فاسـدة ويكـون الـربح واخلسـرا
قـــدر املـــالني ويرجـــع مـــن قـــل رأس مالـــه علـــى صـــاحبه بـــأجرة املثـــل يف نصـــف 

  الزيادة.
واملفاوضــة: أن يفــوض كــل واحــد منهمــا إىل آخــر التصــرف والبيــع والشــراء 
حضــر اآلخــر أو غــاب وتكــون يــده كيــده، وال يكونــان شــريكني إال بقــدر مــا 

يدخلــه يف رأس مــال  يعقــدان الشــركة عليــه دون مــا ينفــرد أحــدمها مبلكــه ممــا مل
الشــركة وجيــوز فيهــا تســاوي رؤوس األمــوال وتفاضــلها إذا كــان العمــل والــربح 

  بقدرة اهللا.
                                                           

) الشركة: لغة: اmختQط، وفي اmصطQح: تقرير متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط ھ�ذا ب�المعنى اuع�م، أم�ا 1(
بالمعنى اuخص، فھي بيع مالك كل بعضه ببعض كل ا.خر موجب صحة تص�رفھما ف�ي الجمي�ع (ح�دود اب�ن 

 ).322عرفة ص: 

وقد اختلف في تفسيرھا، فقيل: الشريك المخص�وص، وقي�ل: الش�ركة ف�ي ش�يء  -ينبكسر الع–) شركة العنان 2(
 ). 321معين، وقيل: ھذا على أنه m يبيع أحدھما إm بإذن ا.خر(حدود ابن عرفة ص: 

 ) نوع: سقطت من (م).3(
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   فتجوز بشرطني: )2(باطلة، فأما شركة األبدان )1(وشركة الوجوه

اتفاق الصناعتني كاالشرتاك يف اخلياطة والقصـارة والنجـارة وغـري  )3(أحدمها
ذلــك مــن الصــناعات، وجتــوز عنــدنا يف االصــطياد واالحتطــاب، وال جتــوز مــع 

  اختالف الصناعتني كقصار وحداد وصّباغ وصواغ.
والثـــاين أن يكونـــا يف موضـــع واحـــد، فـــإن افرتقـــت األمكنـــة مل جتـــز الشـــركة 

لفـــت، وإن افرتقـــت الصـــناعتان مل جيـــز افرتقـــت أو اخت )4(اتفقـــت الصـــناعات
  .)5(األمكنة أو اتفقت، وجتوز الشركة بالعروض على القيمة

z���z���z���z���z���z���z���z���11xאز�@*3!�א�+�6ن�P�/PوKxאز�@*3!�א�+�6ن�P�/PوKxאز�@*3!�א�+�6ن�P�/PوKxאز�@*3!�א�+�6ن�P�/PوKxאز�@*3!�א�+�6ن�P�/PوKxאز�@*3!�א�+�6ن�P�/PوKxאز�@*3!�א�+�6ن�P�/PوKxאز�@*3!�א�+�6ن�P�/PوK��������
علـــى الشـــرط الـــذي قـــدمناه جممـــع عليـــه، وإمنـــا  )6(وجـــواز الشـــركة يف املـــال

اخلالف اخنرام بعض أوصافها على ما سنذكره، وذكـر بعـض أصـحاب مالـك 
، ومـن مسّاهـا بـذلك فسـرها )7(ئل عن شركة العنان فقـال: ال أعرفهـاعنه أنه س

  على وجوه من االشتقاق: 
يف التصـــرف واملـــال يف الكثـــري والقليـــل   )8(قيـــل: معناهـــا تســـاوي الشـــريكني

  كتساوي الفارسني يف السري.
وقيــــل: ألــــا شــــركة ظــــاهرة مــــأخوذة مــــن عنــــاين الشــــيء إذا أخطــــر ببالــــك 

  فأظهرته.
                                                           

وربح�ه  ) شركة الوجوه: ھي أن يشتركا على الذمم دون مال وm ص�نعة عل�ى ان م�ا اش�ترياه يك�ون ف�ي ذمتھ�ا1(
 ).327 -326بينھما، وقيل ھي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه (حدود ابن عرفة ص 

) ش��ركة اuب��دان: ھ��ي أن يش��ترك اmثن��ان أو أكث��ر عل��ى أن يعم��Q مع��اً ويقتس��مان أج��رة عملھم��ا بنس��بة العم��ل 2(
 ).2/358: بشرط أن تكون الصنعة متحدة والمكان متحد كذلك (أسھل المدارك

 ) شرطين أحدھما: سقطت من (م).3(

 الصناعتان. ) في (ق):4(

-219)، الرس�الة: (ص: 206-2/205)، وما بع�دھا التفري�ع: (4/22: المدونة: (انظر) في جملة ھذه اuحكام 5(
 ).393-390)، الكافى:( ص: 220

 ) في (ق):  وجواره في المال.6(

 الدذخيرة. انظر) 7(

 المشتركين.) في (م): 8(
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  :)1(وقيل: إا معروفة يف اللغة كقول الشاعر 
  وشــركنا قريشــاً فــي عالهــا

  

  وفي أحسـابها شـرك العنـان
  

ويف اجلملــة فمــن أي شــيء ثبــت أــا أخــذت إذا كانــت علــى الصــفة الــيت 
جـائزة، وإمنـا شـرطنا أن تكـون أيـديهما علـى املـالني خبلـط أو  )2(ذكرناهـا فإـا

يب حنيفــة يف قولـه: إن الشــركة تصــح وإن  جعلـه يف صــندوق أو غـريه خالفــاً أل
، ألن الشركة تقتضي )3(كان مال كل واحد منهما يف يده إذا عيناه وأحصراه

تســاويهما يف االشــرتاك باملــال، فــإذا انفــرد أحــدمها بثبــوت يــده عليــه مل توجــد 
حقيقة الشركة؛ (ألما على ما كانا عليه من انفراد املالني فلـم حيصـل منهمـا 

علـى  )4(ل، وجمرد القول ال يأيت له بدليل: أمـا لـو تعاقـدا إىل الشـركةإال الّقو 
مــــال ومل يعينــــاه فإــــا ال تنعقــــد؛ ألن الشــــركة ال حتصــــل علــــى مــــال مل تثبــــت 
أيديهما عليه، وألن كل واحد من املالني يثبت على ملك صـاحبه فلـم تثبـت 

  عليه). به شركة، أصله سائر أمواله، عكسه إذا خلطاه أو كانت أيديهما
خلطهمــــا حــــىت ال يتميــــزا إذا كانــــا حبيــــث يناهلمــــا أيــــديهما  )5(وإمنــــا شــــرطنا

خالفـــــــاً للشـــــــافعي يف قولـــــــه: إن الشـــــــركة ال تنعقـــــــد إال خبلـــــــط  )6(بالتصـــــــرف
  .)8(؛ كما لو خلطامها)7(املالني

وإمنــا شــرطنا أن يكــون العمــل والــربح علــى قــدر رؤوس األمــوال خالفــاً أليب 
حنيفة يف قوله: جيوز أن خيرج أحدمها ألفاً واآلخر ألفني ويعمالن باملال علـى 

                                                           

 ).6/2166الصحاح:  انظر) البيت الشعري قاله النابغة الجعدى  (1(

 ) في (م): فھي.2(

 ).126-2/115)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (107: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 3(

 ) ما بين قوسين : سقط من (ق).4(

 ) في (م): لم يشرط.5(

 ) في (م): تصرفھما.6(

 ).107)، اzقناع (ص: 109المزني (ص: : مختصر انظر) 7(

 ) في (ق): خلطاه.8(
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  )2(؛ ألنه قد ثبت أن عقـد الشـركة يوجـب يف جهـة)1(أن الربح بينهما نصفني
قـا علـى أن أحـدمها كل واحد من الشريكني قسطاً مـن الـربح واخلسـران مث اتف

لــو شــرط علــى اآلخــر جــزءاً مــن اخلســران أن ينفــرد بــه كــان ذلــك غــري جــائز،  
كــــذلك إذا شــــرط جــــزءاً مــــن الــــربح بعلــــة أمــــا مثرتــــا مــــال الشــــركة، فوجــــب 
ـــربح مثنـــه املـــال واملـــال أصـــله، فوجـــب أن  تســـاويهما فيـــه بقـــدر املـــال، وألن ال

  .يتقسط بني الشريكني على قدر امللك كأجرة العقار
z���z���z���z���z���z���z���z���22xאل�(Aوس�א�9�9
-�Q0���2+א�&%�و���7א���PوKxאل�(Aوس�א�9�9
-�Q0���2+א�&%�و���7א���PوKxאل�(Aوس�א�9�9
-�Q0���2+א�&%�و���7א���PوKxאل�(Aوس�א�9�9
-�Q0���2+א�&%�و���7א���PوKxאل�(Aوس�א�9�9
-�Q0���2+א�&%�و���7א���PوKxאل�(Aوس�א�9�9
-�Q0���2+א�&%�و���7א���PوKxאل�(Aوس�א�9�9
-�Q0���2+א�&%�و���7א���PوKxאل�(Aوس�א�9�9
-�Q0���2+א�&%�و���7א���PوK��������

وإمنــــا قلنــــا يف العمــــل: إنــــه جيــــب التســــاوي فيــــه علــــى قــــدر رؤوس األمــــوال  
كـــالربح؛ ملـــا ذكرنـــاه يف الـــربح، وألن اشـــرتاط الزيـــادة اســـتئجار مـــن مشـــرتطها 
لآلخــر بفضــل ربــح مالــه وذلــك غــرر، وألن كــل واحــد تــرك العمــل (يســتحق 

علـى  )3(الشـركة مبـا بذلـه مـن فضـل ربـح مالـه كمـا لـو شـرط العمـل)عليه حبـق 
صاحب األلفني والـربح بينهمـا نصـفني، أو شـرط أكثـر الـربح للـذي ال يعمـل 

  وأقله للذي يعمل.
؛ ألن تقـــدير الشـــركة )4(وإمنـــا قلنـــا: شـــركة املفاوضـــة جـــائزة خالفـــاً للشـــافعي

ـــل كـــل واحـــد منهمـــا اآلخـــر  مـــا أخرجـــا املـــالني مث وكيف التصـــرف فيـــه علـــى أ
ــــك جــــائز ــــة )5(اإلطــــالق وذل ــــة والكفال ، وألن شــــركة املفاوضــــة تتضــــمن الوكال

لكـن تزيـد املفاوضـة بالكفالـة فيمـا يثبـت  )6(وتعلق الوكالة ا كتعلقها بالعنـان
ألحــدمها ِقبَـــل صــاحبه مـــن احلقـــوق والضــمان يصـــح يف الذمــة هـــول، كمـــن 

  استهلك شيئاً ملن ال يعرفه.
                                                           

 ).2/125)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (107: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 1(

 ) في (م): وجب في وجھه.2(

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).3(

 ).108)، اzقناع (ص: 109: مختصر المزني (ص: انظر) 4(

 ) في (م): غير جائز.5(

 ) في (م): كما.6(
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ــــا ــــه جيــــوز أن ينفــــرد أحــــدمها مبــــال ال يدخلــــه يف الشــــركة، وإن وإمنــــا قلن : إن
، وقولــه: إن )1(تفاضــل رؤوس األمــوال، خالفــاً أليب حنيفــة يف منعــه كــل ذلــك

املفاوضـــة يقتضـــي التســـاوي؛ ألن كـــل شـــركة جـــازت مـــع تســـاوي  )2(موضـــوع
رؤوس األموال جازت مع اختالفهمـا كالعنـان، وألـا شـركة مبـال يف مكسـب 
مبــاح فوجــب أن يســتوي يف اجلــواز اســتواء املــالني واختالفهمــا كالعنــان، وألن 

أحدمها بقسطه من نصيب اآلخـر، وتوكيـل  )4(الشركة هو بيع نصيب )3(عقد
  اآلخر يف التصرف، وذلك ال يفتقر إىل تساوي املالني.أحدمها 

، )5(وإمنا قلنا: إن شركة الوجوه باطلة وهـو أن يشـرتكا بغـري مـال بـل بالـذمم
خالفــاً  )7(، علــى أن يبيعــان ويقتســما رحبــه)6(مثــل أن يشــرتيا شــيئاً يف ذممهمــا

: بـع ؛ ألا شركة بغري مال وال صناعة فلم تصح أصـله إذا قـال)8(أليب حنيفة
عبـــدك وأنـــا شـــريكك يف مثنـــه أو ابتـــع مـــا تبتاعـــه ويل نصـــف رحبـــه، وألنـــه كـــل 

أو مسـتأجر لـه بشـرط ضـمان النقصـان  )9(واحد يستعري وجه صـاحبه ووجهـه
ورجاء الربح وذلك من الغرر وأكل املال بالباطل، وألن كل واحد يصري بائعاً 

  لنصف ما يشرتي اآلخر ونصف رحبه وذلك غرر وجمهول.
؛ ألن )11(شركة األبدان يف اجلملة جائزة خالفـاً للشـافعي )10(قلنا: إنوإمنا 

العمل مما جيوز املضاربة عليه فجازت الشركة عليه من جهتهمـا كاملـال، وألنـه 
أحــد أصــلي عقــد القــراض كاملــال، وألن املقصــود مــن شــركة املــال هــو العمــل 

                                                           

 ).3/122مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري 107: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 1(

 ) في (ق): أن موضع.2(

 ) في (م): بيع.3(

 ) نصيب: سقطت من (م).4(

 ) في (م): بالدرھم.5(

 ) في (م): في ذمتھما.6(

 ) في (ق): يقتسماه.7(

 : المراجع السابقة.انظر) 8(

 : وجاھة.) في (م)9(

 ) في (م): وأما.10(

 ).108)، اzقناع (ص: 107: مختصر المزني (ص: انظر) 11(
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لــو شــرطا  بــدليل أن منــاء املــال واســتحقاق الــربح يكــون علــى العمــل، وأمــا
املـال مـن عنـد أحـدمها والعمـل مـن  )1(العمل على أحـدمها مل جيـز، ولـو شـرطا

  اآلخر جلاز ولكان مضاربة.
وإذا صــــح هــــذا وجــــب مــــىت اشــــرتكا يف عمــــل البــــدن أن يصــــح إليقاعهمــــا 
العقـــد علـــى الوجـــه الـــذي لـــه يقصـــد وهـــو األصـــل فيـــه، وألن العمـــل نـــوع مـــن 

ريكني ويسـتحق بـه الـربح بـدليل أحد الشـ )2(الشركة فصح أن يكون من جهة
املضـاربة، وكــل مـا جــاز أن يســتفاد بـه الــربح يف حــق أحـدمها جــاز أن يشــرتكا 

  عليه كاملال.
؛ ألنــه عمــل )3(وإمنــا أجزناهــا يف االصــطياد واالحتطــاب خالفــاً أليب حنيفــة

مبــاح يكســبه فجــازت الشــركة فيــه كاخلياطــة، وألن احلاجــة داعيــة إىل التعــاون 
  .)4(الصنائع علة ذلك كسائر

z���z���z���z���z���z���z���z���33x!3?F,ق��7א��6+!�א�q�aא@?אط�אKx!3?F,ق��7א��6+!�א�q�aא@?אط�אKx!3?F,ق��7א��6+!�א�q�aא@?אط�אKx!3?F,ق��7א��6+!�א�q�aא@?אط�אKx!3?F,ق��7א��6+!�א�q�aא@?אط�אKx!3?F,ق��7א��6+!�א�q�aא@?אط�אKx!3?F,ق��7א��6+!�א�q�aא@?אط�אKx!3?F,ق��7א��6+!�א�q�aא@?אط�אK��������
وإمنا شرطنا االتفاق يف الصنعة املشرتكة خالفاً أليب حنيفـة يف جتـويزه شـركة 

لــه يف مشــاركة اآلخــر فــال حاجــة  )6(، ألن أحــدمها ال وفــق)5(القصــار والــدباغ
به إىل معاونته وال تعلق لكسـبه بعملـه، فـإن قصـد الغـرر والقمـار فقـط؛ فـألن  
كــل واحــد منهمــا يشــارك اآلخــر فيمــا ينفــرد بكســبه ليشــاركه اآلخــر يف مثــل 
ذلــك فلــم يصــح، أصــله إذا قــال: اجتــر يف مالــك لنفســك، واجتــر أنــا يف مــايل 

رحبـت أنـت فلـي نصـفه، وإمنـا شـرطنا أن لنفسي فما رحبـت فلـك نصـفه، ومـا 

                                                           

 ) في (م): وأننا لو شرطنا.1(

 ) جھة: سقطت من (م).2(

 ).2/129مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري 107: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 3(

 ) في (م): كسائر اmشتراك.4(

 ).128 - 2/127)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (107(ص: : مختصر الطحاوي انظر) 5(

 ) في (ق): m وفق له.6(
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يكونـــا يف موضـــع واحـــد؛ ألن التســـاوي يف العمـــل ملـــا كـــان معتـــرباً، وكــــان ال 
  ميكن الرفق واملعاونة إال على هذا الوجه وجب اعتباره.

وإمنا أجزنا الشركة بالعروض وصفتها: أن خيرج أحدمها ثوباً واآلخر ثوباً أو 
همــا علــى أن يكــون الــربح بقــدر رأس املــال غــريه، ويعقــدا الشــركة بين )1(عرضــاً 

فيصــح عنــدنا وإن مل يــذكر أمثانــاً وال قــاال: أن مثــن هــذا الثــوب كــذا ومثــن هــذا 
اآلخر كذا، وإذا سكتا عن ذلك انعقدت الشـركة بينهمـا علـى قيمـة العـروض 
فيكـــون رأس مـــال كـــل واحـــد قيمـــة عرضـــه وســـواء كانـــت العـــروض ممـــا يتميـــز 

  السود مع البيض، أو مما ال يتميز كاحلنطة والعسل. أعياا الثياب والدراهم
مثــل أن  )2(وقــال الشــافعي: إن كانــت الشــركة علــى أمثــان العــروض صــحت

يقــول أحــدمها: مثــن عرضــي مائــة، ويقــول اآلخــر: مثــن عرضــي مائتــان فيعقــدا 
الشركة على ذلك ويكون رأس املال مثـن العرضـني، فأمـا إن سـكتا فينظـر: إن  

عرفـــان بأعياـــا وال يتميـــزان باخللطـــة، فـــإن الشـــركة تصـــح كـــان العرضـــان ال ي
  بينهما، وإن كانت مما يتميز كالثياب وغريها فال تصح مع سكوما.

قولـــه  )3(ودليلنـــا علـــى جـــواز الشـــركة بـــالعروض علـــى الوجـــه الـــذي قـــدرناه 
؛ وألن العـــروض أعيـــان أمـــوال، فجـــازت الشـــركة )��m�m�m�m~��}~��}~��}~��}llll�)4تعـــاىل:

       أمثاا اعتباراً مبا ال يتميز.فيها، وإن مل يسميا 

<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                           

 ) في (ق): أو عوضا.1(

 ).107)، اzقناع (ص: 109: مختصر المزني (ص: انظر) 2(

 ) في (ق): جوزناه.3(

 .1سورة المائدة، ا.ية: ) 4(
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<<<<<<<<
h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<áçâ†Ö]áçâ†Ö]áçâ†Ö]áçâ†Ö]áçâ†Ö]áçâ†Ö]áçâ†Ö]áçâ†Ö]<<<<<<<<

��m�m�m�m��G��F��E��D�������C��B��G��F��E��D�������C��B��G��F��E��D�������C��B��G��F��E��D�������C��B، قولــــه تعــــاىل:)1(األصــــل يف جــــواز الــــرهن
J��I��HJ��I��HJ��I��HJ��I��Hllll�)2( ال يغلق الرهن"�، وقوله" :)وقوله: "الرهن ممن )3 ،

 �، وألنــه )5(، وقولــه: "الــرهن حملــوب ومركــوب"4رهنــه لــه غنمــه وعليــه غرمــه"
، وألنـــه وثيقـــة بـــاحلق كالكفالـــة، وألن )6(رهـــن درعـــه علـــى شـــعري أخـــذه ألهلـــه

، فوجـــب أن يكـــون التوثيـــق منـــه )7(احلــق يتعلـــق تـــارة بالذمـــة وتـــارة بعــني املـــال
  مبنزلته يف تعلقه باألمرين.

z���z���z���z���z���z���z���z���11x*q%وא��*v.�7א�K�*אز�א��PKx*q%وא��*v.�7א�K�*אز�א��PKx*q%وא��*v.�7א�K�*אز�א��PKx*q%وא��*v.�7א�K�*אز�א��PKx*q%وא��*v.�7א�K�*אز�א��PKx*q%وא��*v.�7א�K�*אز�א��PKx*q%وא��*v.�7א�K�*אز�א��PKx*q%وא��*v.�7א�K�*אز�א��PK��������
 ملـا روي ؛)9(خالفاً ملن قصـره علـى السـفر )8(الرهن جائز يف احلضر والسفر

، وهــذا )10(مــات ودرعــه مرهونــة عنــد يهـودي علــى شــعري أخــذه ألهلــه �أنـه 
يف احلضــر واعتبــاراً بالســفر؛ ألن احلاجــة تــدعو إليــه يف املوضــعني، وألن   رهــن

                                                           

ي���دل عل���ى ثب���ات ش���يء يمس���ك بح���ق أو          ) ال���رھن ف���ي اللغ���ة: ق���ال اب���ن ف���ارس: ال���راء والھ���اء والن���ون أص���ل1(
)، وفي اmصطQح: قال ابن عرفة: ال�رھن م�ال قبض�ه توث�ق ب�ه ف�ي دي�ن 2/452غيره، معجم مقاييس اللغة: (

 ).304(الرصاع علي ابن عرفة ص: 

 .283سورة البقرة، ا.ية: ) 2(

)، واب�ن حب�ان والح�اكم: 6/39( )، والبيھق�ي:2/816خرجه ابن ماجه ف�ي الرھ�ون، ب�اب: m يغل�ق ال�رھن: ( )3(
 ).4/320نصب الراية،  انظر)، وقال حديث صحيح (2/51(

)، وابن حبان والحاكم: 6/39)، والبيھقي: (2/816خرجه ابن ماجه في الرھون، باب: m يغلق الرھن: ( )4(
  ).4/320)، وقال حديث صحيح (انظر نصب الراية، 2/51(

)، والصحيح أن�ه مرف�وع 6/38)، والبيھقي: (1/272عدى في الكامل: ()، وابن 3/34) أخرجه الدار قطني: (5(
: تلخ�يص الحبي�ر: انظ�ر)، وقال صحيح عل�ى ش�رط الش�يخين (2/58وأعله بعضھم بالوقف وأخرجه الحاكم: (

)3/36.( 

 ).3/115) أخرجه البخاري في الرھن، باب: من رھن درعه: (6(

 ) في (ق): وتارة بالمال.7(

)، 267-2/258)، وم��ا بع��دھا، التفري��ع: (4/151)، المدون��ة: (728-2/723الموط��أ: ( :انظ��ر) ف��ي ال��رھن 8(
 ).412-410)، الكافى: (ص:231الرسالة: (ص:

 ).362) قال مجاھد: ليس الرھن إm في السفر (المغني: ص: 9(

ب��اب: )، ومس��لم ف��ي المس��اقاة، 3/116) أخرج��ه البخ��اري ف��ي ال��رھن، ب��اب: ال��رھن عن��د اليھ��ود وغي��رھم: (10(
 ).3/1226الرھن في الحضر والسفر: (
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 وثيقـــة جـــاز أن يســـتوثق ـــا يف الســـفر جـــاز أن يســـتوثق ـــا يف احلضـــر كـــل

  .)1(كالضمني
z���z���z���z���z���z���z���z���22x/��K�*א�]����ز��4]�א��K�
�/Kxא��K�*א�]����ز��4]�א��K�
�/Kxא��K�*א�]����ز��4]�א��K�
�/Kxא��K�*א�]����ز��4]�א��K�
�/Kxא��K�*א�]����ز��4]�א��K�
�/Kxא��K�*א�]����ز��4]�א��K�
�/Kxא��K�*א�]����ز��4]�א��K�
�/Kxא��K�*א�]����ز��4]�א��K�
��������Kא�
ديـــن الزم أمكـــن اســـتيفاؤه مـــن مثـــن الـــرهن فـــإن أخـــذ الـــرهن بـــه جـــائز كـــل 
��m�m�m�m�����C��B�����C��B�����C��B�����C��B؛ لقولـه تعـاىل:)2(ملن حكي  عنـه أنـه ال جيـوز إال يف السـلم خالفاً 

J��I�����H��G��F��E��DJ��I�����H��G��F��E��DJ��I�����H��G��F��E��DJ��I�����H��G��F��E��D llll�)3( رهن درعه عند  �، وروي أنه
، وألنـــــه ديـــــن الزم متكـــــن أخـــــذه مثـــــن الـــــرهن  )4(يهـــــودي علـــــى شـــــعري اقرتضـــــه

  كالسلم.
z���z���z���z���z���z���z���z���33x/�0��K�*�4]�א��Z����(ن������PوKx/�0��K�*�4]�א��Z����(ن������PوKx/�0��K�*�4]�א��Z����(ن������PوKx/�0��K�*�4]�א��Z����(ن������PوKx/�0��K�*�4]�א��Z����(ن������PوKx/�0��K�*�4]�א��Z����(ن������PوKx/�0��K�*�4]�א��Z����(ن������PوKx/�0��K�*�4]�א��Z����(ن������PوK��

إذا ثبـــت فيجــــب بيــــان مـــا يصــــح أخــــذ الــــرهن عليـــه مــــن ذلــــك األمثــــان يف 
الصرف والسلم املتعلق بالذمة، فإن الصرف من شرطه التقابض  البياعات إال

ورأس املــال يف الســلم ال جيــوز أن يكــون دينــاً ألنــه يكــون دينــاً  عقيــب العقــد
)5(بــدين، فأمــا املســلم

يــه املتعلــق بالذمــة إىل األجــل فيجــوز أخــذ الــرهن بــه، ف 
وقــــــــيم الســــــــلع املتلفــــــــات وأروش اجلنايــــــــات يف  وكــــــــذلك القــــــــرض والغصــــــــب

، ويف جــراح العمــد الــذي ال قــود فيــه كاملأمومــة واجلائفــة، فأمــا قتــل )6(األمــوال
العمد واجلـراح الـيت ال يقـاد منهـا فعلـى قـول مالـك إنـه لـيس فيهـا إال القـود ال 

ذ الــــرهن ــــا ألن احلــــق ال ميكــــن اســــتيفاؤه منــــه، وعلــــى قولــــه: إن جيــــوز أخــــ
الواجب به التخيري بني القـود والديـة، فـإذا لزمـت الديـة جـاز أخـذ الـرهن ـا، 

عليــه مــن العاقلــة وذلــك  )7(وجيــوز يف قتــل اخلطــأ أخــذ الــرهن ممــن تتعــني الديــة
                                                           

 ) في (ق): كالتضمين.1(

 ) قاله زفر.2(

 .283سورة البقرة، ا.ية: ) 3(

 سبق تخريج الحديث قريباً.) 4(

 ) في (ق): فأما السلم.5(

 ) في (م): المال.6(

 الدية: سقطت من (م). )7(
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ز فيمــا ال وجيــو  )1(بعــد احلــول وجيــوز يف العاريــة الــيت يضــمن أخــذ الــرهن فيهــا
يف البياعـات  يضمن منها، وجيوز أخذ الـرهن يف األجـرة علـى اإلجـارة كـالثمن

ويف املنـافع املســتأجرة عليهــا املضــمونة يف الذمــة دون األعيــان، وكــذلك اجلعــل 
بعــد العمــل؛ ألنــه قــد لــزم وال جيــوز قبلــه، وجيــوز الــرهن يف املهــر، وال جيــوز يف 

  . احلدود وال يف القصاص وال يف الكتابة
z���z���z���z���z���z���z���z���44x��-�UJ�K(�K�*א��
���!];�7Kx��-�UJ�K(�K�*א��
���!];�7Kx��-�UJ�K(�K�*א��
���!];�7Kx��-�UJ�K(�K�*א��
���!];�7Kx��-�UJ�K(�K�*א��
���!];�7Kx��-�UJ�K(�K�*א��
���!];�7Kx��-�UJ�K(�K�*א��
���!];�7Kx��-�UJ�K(�K�*א��
���!];�7K��������

 يصح عقـد الـرهن مـن غـري قـبض لكـن القـبض شـرط يف صـحته، فـإذا عقـد

الرهن صح ولزم اإلقبـاض، فـإن امتنـع الـراهن منـه أجـرب علـى ذلـك، وال يبطـل 
العقــد بتــأخري القــبض مــا مل يكــن مــن املــرن تــراخ يف املطالبــة بــه ورضــا برتكــه 

  .)2(يف يد الراهن
: إذا عقـــداه مـــن غـــري قـــبض فهـــو جـــائز ولـــيس أبـــو حنيفـــة والشـــافعيوقـــال 

، ودليلنـــا )3(فـــإن شـــاء الـــراهن قبضـــه ولـــزم وإال فلـــه أال يقبضـــه وال يلـــزم بـــالزم،
، ولــيس خيلــو أن يكــون شــرطاً أو أمــراً، وأيــاً كــان )�mmmmJ��IJ��IJ��IJ��Illll�)4قولــه

ذلك فالعقد حاصل وإن مل يوجد وكذلك االسم، وألنه عقد من العقود فلـم 
مــن شــرط انعقــاده قــبض املعقــود، أصــله ســائر العقــود، وألنــه عقــد الزم  يكــن

  فوجب أن يلزم بنفس انعقاده كالبيع.
z���z���z���z���z���z���z���z���55K�9�/e4�X�Cو�L�(*�ق�א���O�$�*�ذא��+0^���ل�א�EKK�9�/e4�X�Cو�L�(*�ق�א���O�$�*�ذא��+0^���ل�א�EKK�9�/e4�X�Cو�L�(*�ق�א���O�$�*�ذא��+0^���ل�א�EKK�9�/e4�X�Cو�L�(*�ق�א���O�$�*�ذא��+0^���ل�א�EKK�9�/e4�X�Cو�L�(*�ق�א���O�$�*�ذא��+0^���ل�א�EKK�9�/e4�X�Cو�L�(*�ق�א���O�$�*�ذא��+0^���ل�א�EKK�9�/e4�X�Cو�L�(*�ق�א���O�$�*�ذא��+0^���ل�א�EKK�9�/e4�X�Cو�L�(*�ق�א���O�$�*�ذא��+0^���ل�א�EK����������������x$�v+����ًh�@x$�v+����ًh�@x$�v+����ًh�@x$�v+����ًh�@x$�v+����ًh�@x$�v+����ًh�@x$�v+����ًh�@x$�v+����ًh�@��������

 وإذا تعلــق مبــال الغــرمي حقــوق الغرمــاء وثبــت أنــه كــان رهــن شــيئاً مــن مالــه

 )5(فـــال يقبـــل إال ببينـــة تشـــهد مبعاينـــة القـــبض لبعضـــهم وأقـــر أنـــه أقبضـــه إيـــاه

                                                           

 ) فيھا: سقطت من (ق).1(

 ).410)، الكافى: (ص:231)، الرسالة: (ص:2/263ع: ()، التفري4/151: المدونة: (انظر) 2(

 ).101)، اzقناع (ص:2/55: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر) 3(

 .283سورة البقرة، ا.ية: ) 4(

 ).415)، الكافى: (ص:2/264)، التفريع: (158-4/157: المدونة: (انظر) 5(
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؛ ألن إقـرار املقـرر علـى )1(للشافعي يف قوله: إنه يكفي التقارر يف ذلك خالفاً 
يقبــل فيمــا ال يســقط حــق غــريه وميكــن أن يكونــا قــد تراضــيا علــى  نفســه إمنــا

  ليسقط حق باقي الغرماء فلم يقبل إال بشهادة البينة عليه. اإلقرار بذلك
z���z���z���z���z���z���z���z���66@אK@אK@אK@אK@אK@אK@אK@אKxK�*א)!�א������7;[!�א�
&Nאط�א?xK�*א)!�א������7;[!�א�
&Nאط�א?xK�*א)!�א������7;[!�א�
&Nאط�א?xK�*א)!�א������7;[!�א�
&Nאط�א?xK�*א)!�א������7;[!�א�
&Nאط�א?xK�*א)!�א������7;[!�א�
&Nאط�א?xK�*א)!�א������7;[!�א�
&Nאط�א?xK�*א)!�א������7;[!�א�
&Nאط�א?��������

 استدامة القبض شرط يف صحة الرهن فمىت حصل مقبوضـاً مث عـاد إىل يـد

 الراهن برضا من املرن باستخدام أو بعارية أو وديعة أو غري ذلك فقـد خـرج

، فعــم )4(������m�m�m�mJ��IJ��IJ��IJ��Illll، لقولــه تعــاىل:)3(خالفــاً للشــافعي )2(مــن الــرهن
تبقيتــه يف يــد الــراهن  )5(أحــوال الــرهن فكانــتســائر أحواهلــا، وألــا حــال مــن 

  باختيار املرن خمرجة له عن الرهن، أصله االبتداء. 
z���z���z���z���z���z���z���z���77x^.א��Pو���-�K�*א��
���7Kx^.א��Pو���-�K�*א��
���7Kx^.א��Pو���-�K�*א��
���7Kx^.א��Pو���-�K�*א��
���7Kx^.א��Pو���-�K�*א��
���7Kx^.א��Pو���-�K�*א��
���7Kx^.א��Pو���-�K�*א��
���7Kx^.א��Pو���-�K�*א��
���7K��������

يصح عقد الـرهن قبـل وجـوب احلـق، فـإذا وجـب احلـق كـان رهنـاً بـه بـذلك 
وال حيتــاج إىل اســتئناف عقــد ثــان، وكــذلك يصــح تقــدم الضــمان علــى  العقــد
�����m�m�m�m��I��I��I��I، ودليلنــا قولــه تعــاىل:)7(، وقــال الشــافعي: ال يصــح)6(املضــمون احلــق

JJJJllll)8(   فعم، وألنه أذن له يف قبضه على وجه األمانة والضمان فصح
كالوديعة والقضاء إذا قال له: اقبض ما جييئك به فالن من متـاعي وديعـة يل 

  عندك، أو خذ هذا الكيس فاقبض منه حقك.

                                                           

 ).98-97-95)، مختصر المزني (ص: 178-3/176: اuم: (انظر) 1(

 .410، الكافى: ص:231)، الرسالة: ص:2/263: التفريع: (انظر) 2(

 ).94-93)، مختصر المزني (ص: 141-3/139: اuم: (انظر) 3(

  .283سورة البقرة، ا.ية: ) 4(

 ) في (م): فكان.5(

 ).410: الكافى: (ص:انظر) 6(

 ).93)، مختصر المزني (ص: 3/145: اuم: (انظر) 7(

 .283لبقرة، ا.ية: سورة ا) 8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���88xc(4�
6��K�*و��5א�Kxc(4�
6��K�*و��5א�Kxc(4�
6��K�*و��5א�Kxc(4�
6��K�*و��5א�Kxc(4�
6��K�*و��5א�Kxc(4�
6��K�*و��5א�Kxc(4�
6��K�*و��5א�Kxc(4�
6��K�*و��5א�K��������
ـــــه وإن مل  ـــــد أمـــــني يرتاضـــــيان ب ـــــرهن عن ـــــى أن يكـــــون ال جيـــــوز أن يتفقـــــا عل

)1(يقبضـــــه
خالفـــــاً ملــــــن قـــــال: ال يصـــــح إال أن إذا قبضـــــه املــــــرن  )2(املـــــرن  

ـــــه)3(بنفســـــه ـــــراهن وهـــــذا )��m�m�m�mJ��IJ��IJ��IJ��Illll�)4تعـــــاىل: ؛ لقول ـــــاه مـــــن ال ، معن
برضـــا املـــرن فأشـــبه أن يقبضـــه  )5(وألنـــه مقبـــوض مـــن الـــراهن حبـــق موجـــود،
  بنفسه. 
z���z���z���z���z���z���z���z���99xع�F,א�K�9אز��P�7Kxع�F,א�K�9אز��P�7Kxع�F,א�K�9אز��P�7Kxع�F,א�K�9אز��P�7Kxع�F,א�K�9אز��P�7Kxع�F,א�K�9אز��P�7Kxع�F,א�K�9אز��P�7Kxع�F,א�K�9אز��P�7K��������

؛ ألــــم إن ســـلموا أن قبضــــه )7(خالفـــاً أليب حنيفـــة  )6(جيـــوز رهـــن املشــــاع
، وإن منعــوه دللنــا )��m�m�m�mJ��IJ��IJ��IJ��Illll�)8فالظــاهر يتناولــه لقولــه تعــاىل: يصــح

عليه بأن صفة القبض متساوية ال ختتلـف بـاختالف مـا يوجبـه مـن كونـه بيعـاً 
جائز، وأن بيـع مـا ال ميكـن قبضـه ال يصـح أو رهناً، وقد ثبت أن بيع املشاع 

ممــا يصــح قبضــه بــالبيع فصــح ارانــه   )11(ممكــن، وألنــه )10(قبضــه )9(إن كــان
ال متنــــع صــــحة الــــرهن كمــــا لــــو رهــــن داراً مــــن  )12(كاملقســــوم، وألن اإلشــــاعة

  رجلني يف عقد واحد.
��������
��������

                                                           

 ) في (م): يقبضا.1(

 ).410)، الكافى: (ص:231)، الرسالة: (ص:4/152: المدونة: (انظر) 2(

 )4/288: المغني: انظر) قاله الحكم والحارث العكلى وقتادة وابن أبي ليلى (3(

 .283سورة البقرة، ا.ية: ) 4(

 ) في (م): نحو.5(

 ).410)، الكافى: (ص:2/262التفريع: ()، 153-4/151: المدونة: (انظر) 6(

 ).2/56) مختصر القدوري مع شرح الميداني: (92: مختصر الطحاوي (ص انظر) 7(

 .283سورة البقرة، ا.ية: ) 8(

 ) كان: سقطت من (ق).9(

 ) في (م): بعضه.10(

 ) في (م): ولكنه.11(

 ) في (م): اuمر جاز.12(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1010xع�א,*��ن�F,א��-���7Kxع�א,*��ن�F,א��-���7Kxع�א,*��ن�F,א��-���7Kxع�א,*��ن�F,א��-���7Kxع�א,*��ن�F,א��-���7Kxع�א,*��ن�F,א��-���7Kxع�א,*��ن�F,א��-���7Kxع�א,*��ن�F,א��-���7K��������
باقيــه أن يكــون لــه أو لغــريه، فــإن  إذا ثبــت أن رهــن املشــاع جــائز وال خيلــو 

للــــراهن مل يصــــح الـــرهن إال أن يقبضــــه الكــــل؛ ألنـــه مــــا مل يقبضــــه فيــــد  كـــان
عليــه، وإن كــان للمــرن أو ألجنــيب صــح إذا خرجــت يــد الــراهن  الــراهن باقيــة

  عنه.
z���z���z���z���z���z���z���z���1111xK4ن�)�'�א�*א��mEض���-Vذא����*�אEKxK4ن�)�'�א�*א��mEض���-Vذא����*�אEKxK4ن�)�'�א�*א��mEض���-Vذא����*�אEKxK4ن�)�'�א�*א��mEض���-Vذא����*�אEKxK4ن�)�'�א�*א��mEض���-Vذא����*�אEKxK4ن�)�'�א�*א��mEض���-Vذא����*�אEKxK4ن�)�'�א�*א��mEض���-Vذא����*�אEKxK4ن�)�'�א�*א��mEض���-Vذא����*�אEK��������

؛ ألن حــق )1(الــرهن إذا تــأخر اإلقبــاض إىل أن مــات الــراهن أو أفلــس بطــل
الغرمـاء يتعلـق بالرتكـة فـال جيـوز أن خيـتص ـا بعضـهم دون بعـض، وإمنـا  مجيع

احليــازة قبــل مــوت الــراهن وتعلــق حقــوق الغرمــاء   )2(املــرن أحــق بتقــدم يكــون
باملــال، وهــذا مــىت أمكــن اإلقبــال فلــم يفعــل، فأمــا إذا مل ميكنــه بــأن مل  كلهــم

فقـه إىل أن مـات أو أفلـس، فـإن حـق الـراهن باإلقبـاض والـراهن يوا يزل يطالبـه
  ثابت للمرن.

z���z���z���z���z���z���z���z���1212x!e��*,א�L��@A�2ن�א�Kx!e��*,א�L��@A�2ن�א�Kx!e��*,א�L��@A�2ن�א�Kx!e��*,א�L��@A�2ن�א�Kx!e��*,א�L��@A�2ن�א�Kx!e��*,א�L��@A�2ن�א�Kx!e��*,א�L��@A�2ن�א�Kx!e��*,א�L��@A�2ن�א�K��������
 منهــا مــا يظهــر هالكــه وال خيفــى كالعقــار واحليــوان، فهــذا األشــياء املرهونــة:

 الضرب ال يكون مضموناً على املرن ويكون تلفه من املالك ما مل يكن من

 وهـو ممـا يغـاب عليـه ويـبطن كالـذهباملرن تعد فيه، ومنها ما خيفـى هالكـه 

 والفضة واحللي والعروض، فهذا عندنا مضمون علـى املـرن إذا قبضـه فـادعى

 تلفه يقاص به من حقه، إال أن تقوم بينة أو يعلم الراهن أنه تلف بغري صنعة

 ففيها روايتان: إحدامها سقوط الضمان، واألخرى ثبوته عليـه وإن شـرط فيمـا

 ه مل ينفعه وإن شرط فيما ال يضمن أن عليه ضمانه مليضمن أال ضمان علي

                                                           

 ).411-410)، الكافى: (ص:4/158: المدونة: (انظر) 1(

 ) في (ق): بتقديم.2(
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يلزمــه، وإذا كــان الــرهن علــى يــد أمــني مل يضــمن املــرن هالكــه وكــان هالكــه 
   . )1(ربه من

z���z���z���z���z���z���z���z���1313x*�s���(�c����Qq¥��(�c|3/�و�^�*q&א��/PوKx*�s���(�c����Qq¥��(�c|3/�و�^�*q&א��/PوKx*�s���(�c����Qq¥��(�c|3/�و�^�*q&א��/PوKx*�s���(�c����Qq¥��(�c|3/�و�^�*q&א��/PوKx*�s���(�c����Qq¥��(�c|3/�و�^�*q&א��/PوKx*�s���(�c����Qq¥��(�c|3/�و�^�*q&א��/PوKx*�s���(�c����Qq¥��(�c|3/�و�^�*q&א��/PوKx*�s���(�c����Qq¥��(�c|3/�و�^�*q&א��/PوK��������
وإمنا فرقنا بني ما خيفى هالكـه وبـني مـا يظهـر خالفـاً أليب حنيفـة يف إجيابـه 

 )3(، (وخالفــاً للشـافعي يف إســقاط الضـمان يف اجلميــع))2(الضـمان يف اجلميـع
وال  ؛ ألن الرهن ليس جبار جمرى األمانـات احملضـة)4(وقوله: إنه أمانة كالوديعة

 جمــرى املضــمون احملــض؛ ألنــه قــد أخــذ شــبهاً مــن األمــرين فلــم يكــن لــه حكــم

 نفــع فيــه لقابضــه أحــدمها علــى التحديــد، وذلــك أن األمانــة احملضــة هــي مــا ال
النفــع كلــه للمالــك كالوديعــة، واملضــمون احملــض هــو مــا يكــون نفعــه كلــه  بــل

، ومـا خـرج عـن هـذا وأخـذ شـبهاً مــن )5(كاملشـرتي أو بتعـد أو جنايـة لقابضـه
األمــر فيــه ولــو مل يكــن لــه حكــم احملــض منهمــا، ويف مســألتنا:  األمــرين تــرجح

فيضــــمن، وال ممــــا ينفــــرد املالــــك باملنفعــــة بــــه  )7(جنايــــة يكــــن تعــــد وال )6(فلــــم
بل املنفعة هلما: للمالك بأن حصـل لـه مـا ابتاعـه  فيسقط الضمان عن املرن

ألجــل الــرهن ولــواله مل ميلكــه فقــد انتفــع لــه،  الــدين يف ذمــة )8(أو ملــك وبقــي
يقبضــه ملالكــه، كالوديعــة وإمنــا قبضــه ليكــون  وللمــرن حبصــول التوثــق بــه فلــم

ة حبقه، وإذا أخذ شـبهاً مـن األمـرين مل جيـز أن ينفـرد حبكـم أحـدمها على وثيق

                                                           

)، الرس�الة: 2/259)، التفري�ع: (4/155)، المدون�ة: (732-2/731: الموط�أ: (انظ�ر) ف�ي جمل�ة ھ�ذه اuحك�ام 1(
 ).413-412)، الكافى: (ص: 231(ص: 

 ).57-2/56)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (95-94: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 2(

 ط من (ق).) ما بين قوسين : سق3(

 ).101)، اzقناع (ص: 101)، مختصر المزني (ص: 176-3/167: اuم: (انظر) 4(

 ) في (م): خيانة.5(

 ) في (م): خا لم.6(

 ) في (م): خيانة.7(

 ) في (ق): ھي.8(
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؛ )2(فيجــب الفصــل بينــه وبينهمــا ويف ذلــك ثبــوت مــا قلنــاه )1(علــى التحديــد
  ألن أحداً مل يفصل بينهما مبا سواه.

فــال  )3(ووجــه قولــه: إنــه إذا قامــت بينــة الكــه أو علــم بأنــه مــن غــري صــنعة
عــدوم ألنــه إمنــا يضــمن لــئال يكــون قــد أتلفــه ضــمان عليــه إذ ســبب الضــمان م

، فـــإذا علـــم صـــدقه فـــال ضـــمان أال تـــرى أن )4(وادعـــى أنـــه تلـــف بغـــري صـــنعة
العرف ملا كان يشهد لـه فيمـا يظهـر تلفـه قُبِـل قولـه ومل يضـمنه، ووجـه إجيـاب 
الضمان أن أصـله مقبـوض علـى ذلـك فـال ينتفـى عنـه حسـماً للبـاب، واألول 

  أصح.
z���z���z���z���z���z���z���z���1414�����������2!�א�*��Kوא,��;!��/2x!�א�*��Kوא,��;!��/2x!�א�*��Kوא,��;!��/2x!�א�*��Kوא,��;!��/2x!�א�*��Kوא,��;!��/2x!�א�*��Kوא,��;!��/2x!�א�*��Kوא,��;!��/2x!�א�*��Kوא,��;!��/Kxא��2vن����Kא��2vن����Kא��2vن����Kא��2vن����Kא��2vن����Kא��2vن����Kא��2vن����Kא��2vن�

وإمنـــا قلنـــا: يضـــمن بقيمتـــه ويقـــاص بـــه مـــن دينـــه؛ ألن الضـــمان يتعلـــق مبـــا 
حصل يف قبضه، فإن جاء بـه وإال فعليـه بدلـه وهـو القيمـة، وإذا قلنـا: يقـاص 

ألن رب الــــرهن قــــد اســــتحق يف ذمــــة املــــرن حقــــاٌ فلــــم يكــــن  بــــه مــــن دينــــه؛
ويتوجــــه لآلخــــر عليــــه مثــــل ذلــــك، ألحـــدمها مطالبــــة اآلخــــر مبــــا يســــتحقه إال 

فوجــب القصــاص وتــرادا الفضــل بينهمــا، فــإن كــان فيــه فضــل عــن احلــق غرمــه 
الـــراهن بقيـــة احلـــق، وإن كـــان بقـــدره كـــان  )5(املـــرن، وإن كـــان أقـــل منـــه لـــزم

  .قصاصاً 
z���z���z���z���z���z���z���z���1515x/�P�(��|��K�*ذא�@*ط��7א�EKx/�P�(��|��K�*ذא�@*ط��7א�EKx/�P�(��|��K�*ذא�@*ط��7א�EKx/�P�(��|��K�*ذא�@*ط��7א�EKx/�P�(��|��K�*ذא�@*ط��7א�EKx/�P�(��|��K�*ذא�@*ط��7א�EKx/�P�(��|��K�*ذא�@*ط��7א�EKx/�P�(��|��K�*ذא�@*ط��7א�EK��������

 )6(نــه شــرط)وإمنــا قلنــا: إذا شــرط (يف نــوع منــه خــالف موجبــه مل ينفعــه؛ أل
ينايف حكم أصل العقـد فلـم يثبـت، أصـله إذا شـرط يف الوديعـة أنـه ضـامن أو 

                                                           

 ) في (ق): التجريد1(

 ) في (م):ما قلنا به.2(

 .) في (م): صيغته3(

 ) في (م): صيغة.4(

 لرھن الراھن.وإن إقامته  ) في (م):5(

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).6(
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شـــرط (يف القـــرض أنـــه غـــري ضـــامن، وألن مـــا يلـــزم العقـــد ويكـــون هـــو أصـــل 
قبضــه إذا شــرط فيــه انتفــاؤه مل يصــح كمــا لــو شــرط يف النكــاح أنــه ال  )1(يف)

  يطأ، ويف البيع أنه ال يتصرف يف املبيع.
z���z���z���z���z���z���z���z���1616��0א��K��0א��K��0א��K��0א��K��0א��K��0א��K��0א��K��0א��Kxc(4�
��Q0��K�*xc(4�
��Q0��K�*xc(4�
��Q0��K�*xc(4�
��Q0��K�*xc(4�
��Q0��K�*xc(4�
��Q0��K�*xc(4�
��Q0��K�*xc(4�
��Q0��K�*��������

وإمنا قلنا: إن الرهن إذا كان علـى يـد أمـني: فـإن تلفـه مـن ربـه؛ ألن املـرن 
إمنا يضمنه بالقبض واحلوز وهذا معدوم، واألمني هو يف يده أمانة ألنه قبضـه 
ملنفعة غريه ال ملنفعـة نفسـه فلـم يضـمنه، وألن ربـه مل يـرض بأمانـة املـرن فلـم 

   يكن له عليه سبيل.

z���z���z���z���z���z���z���z���1717xK�����������0��7Kא�*��Kא,�2vن��7�
�א,*����0��7KxKא�*��Kא,�2vن��7�
�א,*����0��7KxKא�*��Kא,�2vن��7�
�א,*����0��7KxKא�*��Kא,�2vن��7�
�א,*����0��7KxKא�*��Kא,�2vن��7�
�א,*����0��7KxKא�*��Kא,�2vن��7�
�א,*����0��7KxKא�*��Kא,�2vن��7�
�א,*����0��7KxKא�*��Kא,�2vن��7�
�א,*�
إذا ثبــت مــا ذكرنــاه فتلــف الــرهن املضــمون يف يــد املــرن: فــإن اتفقــا علــى 
قيمتـــه وقـــدر الـــدين فـــال كـــالم، وإن اختلفـــا مل خيلـــو اختالفهمـــا أن يكـــون يف 

  قدر احلق أو يف قيمة الرهن أو فيهما: 
ى صــفته فــإن وافقــه الــراهن فــإن كــان يف قيمــة الــرهن وصــفة املــرن وقــّوم علــ

علــى صــفته قــّوم علــى تلــك الصــفة، فــإن خالفــه فــالقول قــول املــرن مــع ميينــه 
ذلـك ألنـه غــارم، واألصـول موضــوعة علـى أن القــول قـول الغــارم مـع ميينــه،  يف

فإذا قومـه أهـل اخلـربة علـى الصـفة الـيت حلـف عليهـا املـرن حـط مقـدار دينـه 
  ن بقي عليه..إأو رجع عليه بفضل  من القيمة وأخذ فضالً إن بقي له

فــإن امتنــع املــرن أن حيلــف علــى الصــفة الــيت ادعاهــا مث ردت اليمــني علــى 
ـــوم الـــرهن علـــى صـــفته، وإن  الـــراهن فحلـــف علـــى مـــا يدعيـــه مـــن الصـــفة مث قـُ
جهلــت صــفته حلــف املــرن علــى قيمتــه فقــط ألنــه ال يوصــل إىل أكثــر مــن 

  ذلك..
                                                           

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).1(
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يكذبــه العــرف مل يلتفــت إىل دعــواه، فأمــا ومــن ادعــى منهمــا يف الصــفة مــا 
إن اتفقا على صفته واختلفـا يف قـدر احلـق الـذي رهـن بـه: فـإن املـرن حيلـف 

، ويقــال للــراهن: إمــا أن )1(يدعيــه مث يثبــت لــه منــه قــدر قيمــة الــرهن علــى مــا
حتلف على ما تدعيه ويسقط عنك قدر ما زاد على قيمـة الـرهن، وإال لزمـك 

  املرن، وكذلك لو كان الرهن قائماً حباله.ما حلف عليه 
وإمنـــا قلنـــا ذلـــك؛ ألن املـــرن إذا قـــبض الـــرهن وحـــازه شـــاهداً لـــه بقـــدر مـــا 
يدعيه؛ ألن العادة جارية بأن الناس إمنا يرنون مـا يسـاوي ديـوم أو يقارـا 

ـا، فـإذا ادعـى أحـدمها مـا يصـدقه العـرف وادعـى اآلخـر مـا  )2(ال مـا ال يفـي
مـــا يصـــدقه العـــرف، وألن أحـــداً ال  )3(العـــرف كانـــت اليمـــني يف جنبـــةيكذبـــه 

مـا  )4(درهم ما يسـاوي عشـرين درمهـاً وال علـى عشـرين درمهـاً  يرن على ألف
  .)5(مائتني يساوي

وإمنا شـرطنا أن يكـون يف يـد املـرن؛ ألنـه إذا كـان يف يـد أمـني سـواه، فـإذا 
هن شـــاهداً لـــه بـــدعواه، فكـــان الـــراهن مل يـــرد ائتمانـــه عليـــه وال أن يكـــون الـــر 

  مع ميينه.. )6(القول قول املدعى عليه منهما
فأما إذا كان اخلالف يف أصل هالك الرهن فـادعى املـرن هالكـه وأكذبـه  

الراهن فزعم أنه غّيبه وأنه باق حباله: فإن املرن حيلـف علـى أنـه قـد هلـك مث 
  يكون احلكم يف الصفة والتقومي على ما وصفناه.

  

  
                                                           

 ) في (م): الراھن.1(

 ) في (م): m ما بقى.2(

 ) في (م): في جنبه.3(

 ) درھماً: سقطت من (ق).4(

 ) في (م): مائتي درھم.5(

 ) منھما: سقطت من (م).6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1818xK�9�c��Q0���q0&ذא�א�EKxK�9�c��Q0���q0&ذא�א�EKxK�9�c��Q0���q0&ذא�א�EKxK�9�c��Q0���q0&ذא�א�EKxK�9�c��Q0���q0&ذא�א�EKxK�9�c��Q0���q0&ذא�א�EKxK�9�c��Q0���q0&ذא�א�EKxK�9�c��Q0���q0&ذא�א�EK��������
: فقــال الــراهن: لــيس هــذا رهــن، وقــال املــرن )1(إذا اختلفـا علــى عــني رهــن

هــذا الــذي رهنتــه عنــدي، فــالقول قــول املــرن؛ ألن املــرن مــؤمتن علــى عــني 
عليـه ال يعـرتف ـا، وألنـه ملــا  )2(الـرهن، فـالراهن يريـد تضـمينه وإثبـات دعـوى

رضــي بأمانتــه وأن يكــون الــرهن يف قبضــته ومل يتوثــق منــه باإلشــهاد علــى عينــه 
  .)3(وجب أن يكون القول قوله يف ذلك

z���z���z���z���z���z���z���z���1919KKKKKKKK��x��6�9�/e4�Qوאد��W
��7�!+0%���P*��*-4�K(x��6�9�/e4�Qوאد��W
��7�!+0%���P*��*-4�K(x��6�9�/e4�Qوאد��W
��7�!+0%���P*��*-4�K(x��6�9�/e4�Qوאد��W
��7�!+0%���P*��*-4�K(x��6�9�/e4�Qوאد��W
��7�!+0%���P*��*-4�K(x��6�9�/e4�Qوאد��W
��7�!+0%���P*��*-4�K(x��6�9�/e4�Qوאد��W
��7�!+0%���P*��*-4�K(x��6�9�/e4�Qوאد��W
��7�!+0%���P*��*-4�K(��������
 لرجــل بســلعة يف يــده وادعــى أنــه رهنهــا منــه علــى حــق لــه عليــه )4(ومــن أقــر

 ، فـالقول قـول رب السـلعة مـع)5(أن يكون رهنها منه وأنكر الـدين وأنكر را

؛ ألن الذي هي يف يـده معرتفـاً لـه ـا ويـدعي تعلـق مـن لـه بعينهـا فـال )6(ميينه
يقبل منه إال ببينه، وال يكفي يف ذلـك كوـا بيـده ألن ذلـك ال يوجـب تعلـق 

  حقه ا.
z���z���z���z���z���z���z���z���2020xK�*א��L�¶KxK�*א��L�¶KxK�*א��L�¶KxK�*א��L�¶KxK�*א��L�¶KxK�*א��L�¶KxK�*א��L�¶KxK�*א��L�¶K��������

وغــري أعيــان، فغــري األعيــان ال يــدخل مــع منــاء الــرهن علــى ضــربني: أعيــان 
  الرهن يف كونه رهناً مع أصله، وذلك مثل األجرة والغلة وما أشبه ذلك.

واألعيان ضربان: منها ما ينفصل ويتميز عـن األصـل، ومنهـا مـا ال يتميـز، 
فالذي ال يتميز هو مثل كرب الصغري ومسن املهزول هذا ال خالف أن حكمـه 

  حكم العني املرهونة.

                                                           

 في (م): الراھن. )1(

 في (م): دعواه. )2(

 ).414-413)، الكافى: (ص:2/264)، التفريع: (4/167: المدونة: (انظر )3(

 في (م): أقره. )4(

 في (م): وأنكر الدين واعترف به. )5(

 ).415)، الكافى: (ص:2/264: التفريع: (انظر )6(
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ملتميــز نوعــان: نــوع منــه نســل أو مــا جيــري جمــرى النســل يف احلكــم فهــذا وا
وفــراخ الشــجر، ) 1(يكــون رهنــاً مــع األصــل كولــد اَألَمــة والدابــة وفســيل النخــل

والنـــوع اآلخـــر ال يوصـــف بــــذلك فـــال يكـــون رهنـــاً مــــع أصـــله كثمـــار النخــــل 
  .)2(والشجر وألبان املاشية وأصوافها وما أشبه ذلك

ألمــا أعيــان منفصــلة عـــن  ؛ألجــرة والغلــة ال يكونــان رهنــاً وإمنــا قلنــا: إن ا
الـــرهن ال يكـــون حكمهـــا حكـــم األصـــل فيمـــا يعقـــد عليـــه مـــن عقـــود املنـــافع 

ألن ذلــك غلــة وخــراج والــرهن تنــاول  ؛واإلجــارات فلــم يــدخل معــه يف الــرهن
، وذلك يفيـد أنـه )3(: "الرهن ممن رهنه له غنمه"�العني دون املنافع، ولقوله 

  به ال يتعلق لغريه حق فيه.منفرد 
z���z���z���z���z���z���z���z���2121xd�2&��a��[א��L�26א��$SO�7Kxd�2&��a��[א��L�26א��$SO�7Kxd�2&��a��[א��L�26א��$SO�7Kxd�2&��a��[א��L�26א��$SO�7Kxd�2&��a��[א��L�26א��$SO�7Kxd�2&��a��[א��L�26א��$SO�7Kxd�2&��a��[א��L�26א��$SO�7Kxd�2&��a��[א��L�26א��$SO�7K��������

ألنـه  ؛وإمنا قلنا: أن مـا ال يتميـز مثـل السـمن والكـرب حكمـه حكـم األصـل
العـــني لــيس بعـــني زائـــدة عليهــا، وألنـــه لــو نقـــص مـــن العــني مل يكـــن لـــه  نفــس

  حكم فكذلك إذا طرأ عليه.
حكــم اســتقر يف رقبــة األم ألن كــل  ؛وإمنــا قلنــا: النســل رهــن مــع األمهــات

دون منافعهــا، فإنــه يســري إىل ولــدها أصــله ولــد أم الولــد (وولــد املــدبرة، وألن 
األصول موضـوعة علـى أن كـل حكـم يثبـت يف األمهـات فـإن الولـد يتبـع أمـه 

، واملعتــــق نصــــفه وإىل أجــــل واملــــدبرة )4(الزكــــاة وولــــد أم الولــــد) فيــــه مــــن ذلــــك
وألنـــه منـــاء مـــن جـــنس الـــرهن ومـــن خلقتـــه واملكاتبـــة، فكـــذلك حكـــم الـــرهن، 

  وصورته كنماء املتصل به.

                                                           

 ).473) فسيل النخل: صغار النخل (المصباح المنير، ص: 1(

 ).412)، الكافى: (ص:331)، الرسالة: (ص:2/260)، التفريع: (155-4/154: المدونة: (انظر) 2(

 سبق تخريج الحديث. ) 3(

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).4(
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وإمنـــــا قلنـــــا: إن الـــــثمن وغـــــريه مـــــن خراجـــــه لـــــيس بـــــرهن معـــــه خالفـــــاً أليب 
وهذه اإلضافة  )2(: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه"�لقوله  ؛)1(حنيفة

دة ، وفائــ)3(تفيــد إفــراده ونفــي الشــركة عنــه، ولقولــه: "الــرهن حملــوب ومركــوب"
عـن  )5(منـه وألجـرة ركوبـه، وألنـه منـاء مميـز )4(ذلك استحقاق الراهن ملـا حيلـب

األصــل خمــالف لــه بــاخللق والصــورة كالكســب، أو ألنــه منــاء مــن غــري جنســه  
  كاألجرة.
z���z���z���z���z���z���z���z���2222xK�*א��!�qeKxK�*א��!�qeKxK�*א��!�qeKxK�*א��!�qeKxK�*א��!�qeKxK�*א��!�qeKxK�*א��!�qeKxK�*א��!�qeK��������

ألن الــذي للمــرن فيــه حــق التوثيــق وذلــك ال  ؛)6(نفقــة الــرهن علــى راهنــه
ألنـه علــى  ؛يسـتحق بـه نفقــة عليـه كالكفــارة، ومنفعتـه وخراجــه لـه دون مرنــه

  ملكه وإمنا للمرن منه حق التوثق، وهو أخذ دينه مثنه عند تعذر أدائه.
z���z���z���z���z���z���z���z���2323x/6(���S��(���6�9�$C��ً6���R�Jذא�EKx/6(���S��(���6�9�$C��ً6���R�Jذא�EKx/6(���S��(���6�9�$C��ً6���R�Jذא�EKx/6(���S��(���6�9�$C��ً6���R�Jذא�EKx/6(���S��(���6�9�$C��ً6���R�Jذא�EKx/6(���S��(���6�9�$C��ً6���R�Jذא�EKx/6(���S��(���6�9�$C��ً6���R�Jذא�EKx/6(���S��(���6�9�$C��ً6���R�Jذא�EK��������

ويصــح أن يرهنهــا مالكهــا  إذا غصــب عينــاً فهــي مضــمونة عليــه بالغصــب،
منـــه وهـــي يف يـــده قبـــل أن يقبضـــها مـــن الغاصـــب، فـــإذا رهنهـــا منـــه صـــارت 

 )8(ضـمان الغصـب )7(مضمونة عليه بالرهن إن كانت مما يضمن بـالرهن وزال
 ؛)10(الغصـب وإن كـان رهنـاً  )9(خالفاً للشـافعي يف قولـه: إنـه ال يـزول ضـمان

يقتضي إمساك العني بإذن املالك فوجب أن ينتفـي حكـم الغصـب  ألنه عقد
حـــال حصــــوله كالوديعــــة، وألن ابتـــداء إمســــاك العــــني بـــإذن مالكهــــا مينــــع أن 

                                                           

 ).2/62مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )، 94ص:: مختصر الطحاوي (انظر) 1(

 سبق تخريج الحديث.) 2(

 سبق تخريج الحديث.) 3(

 ) في (م): يجلب منه.4(

 في (م): متميز. )5(

 .)412)، الكافى: (ص:2/260)، التفريع: (4/161: المدونة: (انظر )6(

 في (ق): زوال. )7(

 .)412-411( ص:)، الكافى4/174: المدونة: (انظر )8(

 ضمان: سقطت من (ق). )9(

 .)101(ص: اzقناع  )،108-101ص: ( )، مختصر المزني256-3/254: اuم: (انظر )10(
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تكون مضمونة ضمان الغصب أصله إذا ابتدأ إرهان شيء عنده ابتداء، وإذا 
أقبضه منه مث أعاده إليـه، وألن الـرهن عقـد يتعلـق بـه الضـمان، فـإذا طـرأ علـى 

  غصب سقط به ضمان الغصب أصله البيع.ال
z���z���z���z���z���z���z���z���2424x/��+���������0+��7K^�א�*�02p�K!�א.^�و4�+��/0+��7Kx^�א�*�02p�K!�א.^�و4�+��/0+��7Kx^�א�*�02p�K!�א.^�و4�+��/0+��7Kx^�א�*�02p�K!�א.^�و4�+��/0+��7Kx^�א�*�02p�K!�א.^�و4�+��/0+��7Kx^�א�*�02p�K!�א.^�و4�+��/0+��7Kx^�א�*�02p�K!�א.^�و4�+��/0+��7Kx^�א�*�02p�K!�א.^�و4

 الرهن يتعلق جبملة احلق وأبعاضه، وفائدة ذلك أن يرهنه عبدين علـى ألـف

درهـــم فيقـــبض منهـــا تســـعمائة: فـــإن العبـــدين يبقيـــان رهنـــاً باملائـــة الباقيـــة وال 
بتســــليمهما وال تســــليم واحــــد منهمــــا، وكــــذلك لــــو  )1(علــــى املــــرن يســــتحق

فتلف أحدمها كان الباقي رهنـاً جبميـع الـدين، وكـذلك لـو كـان  أقبضه العبدين
مثـــل أن يرهنـــه كـــرين مـــن حنطـــة علـــى مائـــة درهـــم فيقـــبض  الـــرهن ممـــا ينقســـم
 )2(يستحق عليـه أن يـرد مـن الـرهن بقـدر مـا يف مقابلـة احلـق مخسني درمهاً فال

، وألن الــــرهن مــــال )3(ذهــــب إىل أنــــه يســــتحق رد مــــا أدى بقــــدرهخالفــــاً ملــــن 
حمبوس حبق فوجب أن يكون حمبوساً بكل حق منه أصله لو مات وعليه دين 
وخلف تركة، فإن بيعها حمبـوس حبـق فوجـب أن يكـون حمبوسـاً بكـل حـق منـه 

بيعهــا حمبــوس حبــق فوجــب أن يكــون  ةأصــله لــو مــات وعليــه ديــن وخلــف تركــ
حمبوســاً بكــل حــق منــه، أصــله لــو مــات وعليــه ديــن وخلــف تركــة، فــإن بيعهــا 

 ،)4( حمبوس على الدين، (وال يستحق الورثة منها شيئاً إال بأداء مجيع الـدين)
  وألنه وثيقة حبق فوجب أن يكون وثيقة به وكل جزء منه أصله الضمان.

z���z���z���z���z���z���z���z���2525�bد��94אد��4]�ز�K2��K�bد��94אد��4]�ز�K2��K�bد��94אد��4]�ز�K2��K�bد��94אد��4]�ز�K2��K�bد��94אد��4]�ز�K2��K�bد��94אد��4]�ز�K2��K�bد��94אد��4]�ز�K2��K�bد��94אد��4]�ز�K2��Kx����K�*ن�א��S�و�/�O�Q0ن���S�و�/�O�Q0�x����K�*ن�א��S�و�/�O�Q0ن���S�و�/�O�Q0�x����K�*ن�א��S�و�/�O�Q0ن���S�و�/�O�Q0�x����K�*ن�א��S�و�/�O�Q0ن���S�و�/�O�Q0�x����K�*ن�א��S�و�/�O�Q0ن���S�و�/�O�Q0�x����K�*ن�א��S�و�/�O�Q0ن���S�و�/�O�Q0�x����K�*ن�א��S�و�/�O�Q0ن���S�و�/�O�Q0�x����K�*ن�א��S�و�/�O�Q0ن���S�و�/�O�Q0���������
ــــــه ــــــاً حبــــــق ل ــــــه رهن ــــــك احلــــــق،  )5(إذا رهن ــــــى ذل ــــــادة عل             مث أراد أن يأخــــــذ زي

خالفــــــاً أليب حنيفــــــة وأحــــــد قــــــويل  )6(ويكـــــون الــــــرهن رهنــــــاً ــــــا مجيعــــــاً جـــــاز
                                                           

 في (م): الراھن. )1(

 .414)، الكافى: ص:2/266)، التفريع: (4/159دونة: (: المانظر )2(

 ).  4/399: المغني: انظر) لم أقف على من قال بذلك، بل كQم صاحب المغني يفيد اzجماع عليھا (3(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )4(

 في (م): يحق له عليه.  )5(

 ).416-414)، الكافى: (ص:263 - 2/262: التفريع: (انظر )6(
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أنــه يكــون رهنــاً بــاحلق األول دون الثــاين؛ ألنــه وثيقــة بــاحلق، فــإذا  )1(الشــافعي
اشـــــتغلت حبـــــق جـــــاز أن يشـــــتغل حبـــــق آخـــــر مـــــع بقـــــاء شـــــغلها بـــــاحلق األول  

يف حق املرتاضـني كالزيـادة يف الـرهن؛  )3(، وألا زيادة يف الرتاهن)2(كالضمني
ـا حــق  يسـتويف مــن مثنهـا فجــاز أن يزامحـه يف التعلــق )4(ألنـه حــق تعلـق بعــني

  آخر، أصله أرش اجلناية إذا طرأت عليه جناية أخرى.
z���z���z���z���z���z���z���z���2626xن�C�KIدא�K(�/0v��K�*��K�*�7א�Kxن�C�KIدא�K(�/0v��K�*��K�*�7א�Kxن�C�KIدא�K(�/0v��K�*��K�*�7א�Kxن�C�KIدא�K(�/0v��K�*��K�*�7א�Kxن�C�KIدא�K(�/0v��K�*��K�*�7א�Kxن�C�KIدא�K(�/0v��K�*��K�*�7א�Kxن�C�KIدא�K(�/0v��K�*��K�*�7א�Kxن�C�KIدא�K(�/0v��K�*��K�*�7א�K��������

إذا رهــن رهنــاً علــى مقــدار قيمتــه أو أقــل، فــأراد أن يــرهن فضــله مــن آخــر 
فليس له ذلك إال بإذن مرنه: فإن رضـي جـاز وإن مل يـرض نظـر، فـإن كـان 

مـن قـدر احلـق مل جيـز لـه ذلـك، وإن كانـت أو قيمته أقـل  )5(احلق بقدر الرهن
قيمة الرهن زيادة على قـدر احلـق، فـأراد أن يـرهن فضـله فـاختلف فيـه: فقيـل: 

  .)6(إنه جيوز وإن مل يرض، وقيل: ال جيوز إال بإذنه
وإمنــا قلنــا: إنــه ال جيــوز إذا كــان بقيمــة احلــق إال بــإذن مرنــه ألن يف ذلــك 

مث أراد انتـــزاع أحـــدمها وذلـــك ألن  رجوعـــاً عـــن الـــرهن، كمـــا لـــو رهـــن عبـــدين
املـــــرن الثـــــاين يـــــزاحم األول يف الـــــرهن بعــــــد تعلـــــق حـــــق األول بـــــه وانفــــــراده 

  باستحقاقه فلم جيز إال برضاه.
وإمنا قلنا: إنـه جيـوز بـإذن املـرن األول علـى كـل وجـه؛ ألن املنـع مـن ذلـك 

در احلــق حلقــه، فــإذا رضــي بإســقاطه مل يبــق مــا مينــع ألجلــه، وألنــه إن كــان بقــ
رضي بـأن يزامحـه غـريه كـاملرن عنـده عبـدين، فـأراد أن يرجـع يف أحـدمها  فقد

                                                           

 ).3/161)، اuم: (93: مختصر الطحاوي (ص: انظر )1(

 في (م): دون الثاني، uنه وثيقة كالضمين. )2(

 في (ق): الرھن. )3(

 في (ق): بدين. )4(

 في (م): القيمة. )5(

 ). 414)، الكافى: (ص:2/266)، التفريع: (4/161: المدونة: (انظر )6(
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أو يرهنــه مــن آخــر: فــإن املــرن إذا رضــي بــذلك جــاز، فــإن كــان بــأكثر مــن 
  قدر احلق كان أوىل باجلواز؛ ألن الضرر مأمون فيه ..

ووجــه القــول بأنــه إن رضــي جــاز وال جيــوز بغــري إذنــه ألن يف ذلــك إضــراره 
مشاركة لغريه يف حقه، وذلك رجوع يف الرهن، وألنه يرضى حبق، فإذا زوحم و 

  فيه مل جيز إال بإذن من تعلق حقه به أصله إذا كان بقدر احلق..
ووجه القول بأنه جائز وإن مل يأذن فألنه ال ضرر عليه يف ذلك ألنـه حقـه 
تقدم على حق اآلخر إمنا يستحق ما فضل عن قدر حقه وليس له حق فيما 

  زاد على قدر حقه. 
z���z���z���z���z���z���z���z���2727x/�&�4�$Cًא�
���K�9ذא�EKx/�&�4�$Cًא�
���K�9ذא�EKx/�&�4�$Cًא�
���K�9ذא�EKx/�&�4�$Cًא�
���K�9ذא�EKx/�&�4�$Cًא�
���K�9ذא�EKx/�&�4�$Cًא�
���K�9ذא�EKx/�&�4�$Cًא�
���K�9ذא�EKx/�&�4�$Cًא�
���K�9ذא�EK��������

 )1(إذا رهن عبداً مث أعتقـه فـال خيلـو أن يكـون موسـراً، فـإن كـان موسـراً نفـذ
املــرن حقــه، وإمنــا قلنــا ذلــك؛ ألن العتــق مبــىن علــى التغليــب  )2(جــلعتقــه وع

(ويف إيقاع الراهن له رضا بتعجيل احلق ألن الرجوع يف الـرهن غـري جـائز، وال 
، فلو مل نقل أن احلـق )3(جيوز الرجوع يف العتق لقوته وإنه مبين على التغليب)

فـــإن أراد أن  يتعجـــل لكـــان فيـــه رجـــوع الـــراهن عـــن الـــرهن وذلـــك غـــري جـــائز،
يعطيه رهناً غريه، فقيل: جيوز إىل أجل الدين قالـه شـيخنا أبـو بكـر ويشـبه أن 
يكـون برضــاه، وقـال ابــن القاسـم: لــيس لـه ذلــك وهـو الصــحيح ألنـه لــيس لــه 
أن يتلــف حقــه مــن الوثيقــة إال بــأداء الــدين؛ ألن ذلــك إن ُجــوز لــه جــاز أن 

  يبذل الرهن بغري رضاه وذلك غري جائز.
إن كان الراهن معسراً، فإن العتـق ال ينفـذ ويبقـى رهنـاً، فـإن أفـاد مـاالً فأما 

   قبــل األجــل نفــذ العتــق وعجــل حــق املــرن علــى مــا ذكرنــاه، وإن بقــي علــى

                                                           

 في (ق): بعد. )1(

 في (م): وإن كان. )2(

 قوسين: سقط من (م).) بين 3(
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إعساره بيع العبد عند حلول األجل، وقال أبو حنيفة: نفذ عتقـه موسـراً كـان 
  .)1(أو معسراً 

، وألنـه معـىن يبطـل )3(اإلعسـار قولـه تعـاىل: )2(فدليلنا على أنـه ال ينفـذ مـع
حق الوثيقة من الرهن فلـم ينفـذ مـع اإلعسـار كـالبيع، ودليلنـا علـى نفـوذه مـع 

؛ ألنه ال يبطـل حـق املـرن مـن التوثـق؛ ألنـه إمـا أن يعجـل لـه حقـه )4(اليسار
فذلك مقدم على التوثق؛ أو أن يوضع له رهن مكانه، فحق التوثق بـاق هلـذا 

  .)5(سارفارق اإلع
وإمنا قلنا يف اإلعسار أنه إذا أفاد ماًال قبل األجل نفذ العتق وعجل املرن 

من نفوذه إمنا كـان حلـق املـرن، فـإذا زال هـذا املعـىن مل يبـق  )6(حقه ألن املنع
  ما مينع العتق ألجله كاليسار..

احلــق،  )7(وإمنــا قلنــا: يعجــل لــه حقــه ملــا بينــاه مــن أن إعتاقــه رضــا بتعجيــل
؛ ألنـه بـاق علـى الـرق ألن )8(منا قلنا: إن بقي على إعساره بيع عند األجـلوإ

  العتق مل ينفذ فحق التوثق متعلق به.
z���z���z���z���z���z���z���z���2828x��6�9�
+��!(Aא��kאز�و�Pم�
�Kx��6�9�
+��!(Aא��kאز�و�Pم�
�Kx��6�9�
+��!(Aא��kאز�و�Pم�
�Kx��6�9�
+��!(Aא��kאز�و�Pم�
�Kx��6�9�
+��!(Aא��kאز�و�Pم�
�Kx��6�9�
+��!(Aא��kאز�و�Pم�
�Kx��6�9�
+��!(Aא��kאز�و�Pم�
�Kx��6�9�
+��!(Aא��kאز�و�Pم�
�K��������

) 10(؛ ألن يف ذلــــك إعادــــا إىل قبضــــه)9(إذا رهــــن أمتــــه مل جيــــز لــــه وطؤهــــا

وتعريضـاً لـبطالن حـق املـرن منهـا؛ ألــا قـد حتمـل فتكـون أم ولـده فـال جيــوز 
             رهنهــــا، فــــإن فعــــل نُظــــر، فــــإن كــــان بــــإذن املــــرن بطــــل الــــرهن؛ ألن إذنــــه لــــه 

                                                           

 ).59-2/58) مختصر القدوري مع شرح الميداني: (93: مختصر الطحاوي (ص: انظر )1(

 ) على أنه m ينفذ: سقطت من (م).2(

 .1سورة المائدة، ا.ية: ) 3(

 في (ق): اzبسار. )4(

 في (م): اmعتبار. )5(

 في (م): المبيع. )6(

 في (ق): بتعجل. )7(

 اzعسار بيع العبد ل�جل.في (م): على  )8(

 ).405)، الكافى: (ص:2/261)، التفريع: (4/175: المدونة: (انظر )9(

 في (ق): ضبطه. )10(
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يف التصرف رضاً منه بإعادتـه إىل قـبض الـراهن، فقـد بينـا أن اسـتدامة القـبض 
إن مل حتمــل فهــي رهــن حباهلــا، مــن شــرط صــحة الــرهن، وإن كــان بغــري إذنــه فــ

محلت وله مال كانـت أم ولـده وعجـل للمـرن حقـه اعتبـاراً بـالعتق، وإن  وإن
مل يكن له مال بيعت وقضـى احلـق مـن مثنهـا اعتبـاراً بـالعتق املنجـز، فـإن كـان 
مثنهــا أقــل مــن احلــق ابتاعــه بالبــاقي يف ذمتــه، وإن كــان مثنهــا أكثــر بيــع منهــا 

ا بقــي حبســاب أم الولــد ألن الزيــادة ال حــق للمــرن احلــق وكــان مــ )1(مبقــدار
، وإن كان فيها، وال يباع الولد حبال؛ ألنه واطئ ألمته داخل على حرية ولده

  فيه شبهة على ما ذكرناه..
فـــإن وطئهـــا املـــرن فهـــو زان واحلـــد الزم لـــه والولـــد ال يلحـــق ويكـــون معهـــا 

  يباع ببيعها.. رهناً 
طء ال يســتباح إال بنكــاح، أو ملــك وكــل ذلــك وإمنــا قلنــا: إنــه زان ألن الــو 

  معدوم وليس بواطئ شبهة، فلذلك يلزمه ما يلزم الزاين..
معهــا اعتبــارا بزناهــا بغــريه، وإن وطئهــا بــإذن الــراهن ) 2(وقلنـا: إن الولــد رهــن

وإحالهلـا (فـذاك شـبهة إن كـان يظـن أن مثـل هـذا يبـيح الـوطء وتلزمـه قيمتهـا 
ــــد )3( للــــراهن) ــــد، وتكــــون أم ول إن محلــــت وال تلزمــــه قيمــــة  )4(لتكامــــل أم ول

الولــد؛ ألن الســيد ملــا أباحــه وطأهــا صــار منتفعــاً ــا بإذنــه؛ ودخــل علــى أن 
  ولده حر.

  
  

                                                           

 ) في (م): بقدر.1(

 ) في (م): يرتھن.2(

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).3(

 ) وتكون أم ولده: سقطت من (م).4(
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z���z���z���z���z���z���z���z���2929xK�*0^�א�J�7KxK�*0^�א�J�7KxK�*0^�א�J�7KxK�*0^�א�J�7KxK�*0^�א�J�7KxK�*0^�א�J�7KxK�*0^�א�J�7KxK�*0^�א�J�7K��������
ووصفه أن يرهن منـه رهنـاً علـى أنـه إن  )1(عن غلق الرهن -�-النيب ي 

جاءه حبقه عند أجله وإال فالرهن له، ومىت شرط ذلـك مل يصـح والـرهن علـى 
  ..)2(ملك راهنه

عن غلق الرهن والنهي يقتضي الفسـاد، وألنـه بيـع  �وإمنا قلنا ذلك لنهيه 
 ألنـه ال يعلـم كيـف يكـون الـرهن وقـت أخـذه وال صـفته، وألنـه ؛غرر وجمهـول

يع بصفة وعقـود املعاوضـة ال تقـف علـى الصـفات كقولـه إذا قـدم زيـد تعليق ب
  سلعيت هذه. بعتك
z���z���z���z���z���z���z���z���3030xK���E�Uذن�א,*��K�*�5א����56(KxK���E�Uذن�א,*��K�*�5א����56(KxK���E�Uذن�א,*��K�*�5א����56(KxK���E�Uذن�א,*��K�*�5א����56(KxK���E�Uذن�א,*��K�*�5א����56(KxK���E�Uذن�א,*��K�*�5א����56(KxK���E�Uذن�א,*��K�*�5א����56(KxK���E�Uذن�א,*��K�*�5א����56(K��������

 ألن يف ذلــك إبطــال حــق ؛)3(إذا بــاع الــراهن بغــري إذن املــرن مل جيــز بيعــه

 أنـهالوثيقة، وإن باعه بإذنه جاز، ومل يلزم تعجيل احلق إال بعد ميني املرن له 

   حقه. )4(ما أذن له يف ذلك إال ليتعجل

z���z���z���z���z���z���z���z���3131xK�*�5א����7�K��7���5א�*��PKxKאز������3א�*א��Kא,*��K��7���5א�*��PKxKאز������3א�*א��Kא,*��K��7���5א�*��PKxKאز������3א�*א��Kא,*��K��7���5א�*��PKxKאز������3א�*א��Kא,*��K��7���5א�*��PKxKאز������3א�*א��Kא,*��K��7���5א�*��PKxKאز������3א�*א��Kא,*��K��7���5א�*��PKxKאز������3א�*א��Kא,*��K����������PKאز������3א�*א��Kא,*�
 يصــح توكيــل الــراهن للمــرن يف بيــع الــرهن وأخــذ مثنــه عنــد حلــول األجــل

ـــــه بيعـــــه ، اعتبـــــاراً بتوكـــــل )6(خالفـــــاً للشـــــافعي )5(وتعـــــذر أداء احلـــــق ويكـــــون ل
  األجنيب..

فإذا ثبـت جوازهـا فإـا تكـره عنـد مالـك فيمـا لـه خطـر وبـال، وجيـوز عنـد  
أشـــهب، وإمنـــا كرهـــت ألن بيعـــه عنـــد احلـــاكم أحـــوط هلمـــا وأحســـم لـــدعوى 

  الراهن حماباة املرن نفسه برتك االستقصاء، وليكون أسلم للمرن.
                                                           

 سبق تخريج الحديث. )1(

 ).4/164)، المدونة: (729-2/728(: الموطأ: انظر )2(

 ).414)، الكافى: (ص:2/265)، التفريع: (4/172: المدونة: (انظر )3(

 ) في (ق): ليعجل.4(

 ).416)، الكافى: (ص: 2/265: التفريع: (انظر )5(

 ).1/310المھذب: ( )،95-94)، مختصر المزني (ص: 3/170: اuم: (انظر )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���3232xK�*אز��%{�و��3!�א���7���3א��Pم�
�KxK�*אز��%{�و��3!�א���7���3א��Pم�
�KxK�*אز��%{�و��3!�א���7���3א��Pم�
�KxK�*אز��%{�و��3!�א���7���3א��Pم�
�KxK�*אز��%{�و��3!�א���7���3א��Pم�
�KxK�*אز��%{�و��3!�א���7���3א��Pم�
�KxK�*אز��%{�و��3!�א���7���3א��Pم�
�KxK�*אز��%{�و��3!�א���7���3א��Pم�
�K��������
الوكيــل مل يكــن لــه ذلــك، وقــال إمساعيــل بــن  فــإن أراد الــراهن فســخ وكالــة

، ودليلنــا أن هــذه الوكالــة قــد تعلــق )2(، وهــو قــول الشــافعي)1(إســحق لــه ذلــك
حقـــه، ويف  ))3ـــا حـــق املـــرن وهـــو تـــويل بيـــع الـــرهن ليصـــل املـــرن إىل أخـــذ

فســـخها إبطـــال هـــذا املعـــىن، واعتربهـــا إمساعيـــل بســـائر الوكـــاالت وبأـــا مـــن 
  العقود اجلائزة.

z���z���z���z���z���z���z���z���3232xא,*��ن�
���������7K)�ل�א�+�
�א,*��ن�7Kx)�ل�א�+�
�א,*��ن�7Kx)�ل�א�+�
�א,*��ن�7Kx)�ل�א�+�
�א,*��ن�7Kx)�ل�א�+�
�א,*��ن�7Kx)�ل�א�+�
�א,*��ن�7Kx)�ل�א�+�
�א,*��ن�7Kx)�ل�א�+�
، ألنه ملـك لـه دون السـيد مـا مل ينزعـه السـيد )4(مال العبد ليس برهن معه

  منه، ورهن العبد ليس بانتزاع ملا له خبالف البيع.

�@�@�  

<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                           

 ) 416الكافى: (ص:)، 2/265: التفريع: (انظر )1(

 ).1/310المھذب: ( )،94: مختصر المزني (ص: انظر )2(

 أخذ: سقطت من (م). )3(

 )412الكافى: (ص: )231)، الرسالة: (ص:2/261: التفريع: (انظر )4(
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<<<<<<<<
h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<†r£]†r£]†r£]†r£]†r£]†r£]†r£]†r£]))11((<<<<<<<<

، واألصــل فيــه )3(ويــؤنس مــنهم الرشــد )2(وحيجــر علــى األصــاغر حــىت يبلغــوا
¶���¶���¶���¶�����m�m�m�m، وقولــــه:)�����m�m�m�m��F��E��F��E��F��E��F��EGGGGHHHH��������L���K�������J��IL���K�������J��IL���K�������J��IL���K�������J��I llll)4قولــــه تعــــاىل:

Ã��Â������Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���¸Ã��Â������Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���¸Ã��Â������Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���¸Ã��Â������Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���¸ �l�l�l�l)5( ،
اآليـــة، وألن الصـــغري ال ) ��m�m�m�my��x��w��v��u��ty��x��w��v��u��ty��x��w��v��u��ty��x��w��v��u��tllll)6وقولـــه:

، فكـــان كـــانون فوجـــب )7(يعـــرف حظـــه وال حيســـن التصـــرف يف مـــال نفســـه
بلـــــغ مل احلجـــــر عليـــــه وأن ينظـــــر وليـــــه يف مالـــــه (فجعـــــل فيـــــه بالصـــــالح فـــــإذا 

مــــن فســـاده وإمســــاكه علــــى  )9(إليــــه دون أن خيتـــربه ويعــــرف رشـــده )8(يـــدفع)
½��¾��¿�������m�m�m�m������Á��À��¿��¾��½������Á��À��¿��¾��½������Á��À��¿��¾��½������Á��Àمـــن تبـــذيره وإضـــاعته؛ لقولـــه تعـــاىل: )10(نفســـه

Ã��ÂÃ��ÂÃ��ÂÃ��Âllll�)11(فعلـــق انفكـــاك ،)احلجـــر بـــالبلوغ وإينـــاس الرشـــد، وكـــان  )12
احلجــر عليــه يف الصــغر إمنــا كــان هلــذا املعـــىن فــإذا بلــغ فهــو علــى تلــك احلـــال 

  فاحلجر عليه مستحب، واعتباراً ببلوغه جمنوناً.

  
                                                           

: قال ابن فارس الحاء والج�يم وال�راء أص�ل واح�د وھ�و المن�ع واzحاط�ة عل�ى الش�يء، وف�ي الحجر في اللغة) 1(
صفة حكيمة توجب من�ع موص�وفھا نف�وذ تص�رفه ف�ي الزائ�د عل�ى قوت�ه أو تبرع�ه بزائ�د ع�ن ثل�ث : اHصطEح

 ).313)، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 2/138ماله، معجم مقاييس اللغة: (

 في (م): البقر. )2(

 ). 423)، الكافى: (ص:2/265)، التفريع: (115-4/105: المدونة: (انظر )3(

 .220ية: سورة البقرة، ا.) 4(

 .6سورة النساء، ا.ية: ) 5(

 .10سورة النساء، ا.ية:  )6(

 في (م): ماله. )7(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )8(

 في (م): ويعرف سداده. )9(

 في (م): وإصQحه لنفسه. )10(

 .6سورة النساء، ا.ية:  )11(

 انفكاك: سقطت من (ق). )12(
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z���z���z���z���z���z���z���z���11x
��������EK��6س�א�*@
EKx��6س�א�*@
EKx��6س�א�*@
EKx��6س�א�*@
EKx��6س�א�*@
EKx��6س�א�*@
EKx��6س�א�*@
EKx��6س�א�*@
وضــبطه وتــرك  )1(إينـاس الرشــد الــذي ينفـك معــه احلجــر هــو: إصـالح املــال

تبـــذيره وإنفاقـــه يف وجوهـــه، فـــإذا بلـــغ الصـــيب وهـــو ـــذه الصـــفة انفـــك حجـــره 
، خالفــاً للشــافعي يف قولــه: إنــه حيجــر )2(ســواء كــان فاســقاً يف دينــه أو عــدالً 

؛ ألن احلجــر يف املــال ملعــىن يرجــع )3(علــى الفاســق، وإن كــان مصــطلحاً ملالــه
تـرى أنــه يبتـدى احلجــر علـى البــالغ إىل إضـاعته وتبــذيره ال إىل قلـة الــدين، أال 

مىت وجد فيه هذا املعىن كما يستدام يف الصغري، وقد ثبت أن الفسـق لـو طـرأ 
علــى الكبــري مل حيجــر عليــه فكــذلك إذا بلــغ وهــو موجــود بــه، وألنــه معــىن ال 

يف  )4(يؤثر يف تبذير ماله وال إضاعته فلـم يوجـب احلجـر كسـائر أفعالـه وتنقلـه
  املذاهب.
z���z���z���z���z���z���z���z���22אز�PKאز�PKאز�PKאز�PKאز�PKאز�PKאز�PKאز�PK��������x*��3Aא�Q0��*�.�4א
�x*��3Aא�Q0��*�.�4א
�x*��3Aא�Q0��*�.�4א
�x*��3Aא�Q0��*�.�4א
�x*��3Aא�Q0��*�.�4א
�x*��3Aא�Q0��*�.�4א
�x*��3Aא�Q0��*�.�4א
�x*��3Aא�Q0��*�.�4א
���������

؛ ألنـه )6(خالفـاً أليب حنيفـة )5(ويبتدأ احلجر على األكابر املبذرين ألمواهلم
 –� –وابنــــه وعائشــــة  )7(إمجــــاع الصــــحابة روي عــــن عثمــــان وعلــــي والــــزبري

 ) 9( اشرتى أرضاً (سبخة مبال عظيم غنب فيه) )8(وذلك أن عبد اهللا بن جعفر
: قــم ألحجــر عليــك، فشــكى (عبــد اهللا إىل  -رضــوان اهللا عليــه–فقــال علــي 

فحملــه علــي إىل عثمــان فطلــب منــه  أن حيجــر  )10(الــزبري فقــال: أنــا شــريكه)

                                                           

 في (ق): الحال. )1(

 ).424)، الكافى: (ص:2/256(: التفريع: انظر )2(

 ).104)، اzقناع (ص: 105)، مختصر المزني (ص: 3/215: اuم: (انظر )3(

 ) في (ق): ونتلفه.4(

 ).424 - 423)، الكافى: (ص:2/256: التفريع: (انظر )5(

 ).2/68)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (97: مختصر الطحاوي (ص: انظر )6(

بن خويلد بن أسد ب�ن عب�د الع�زي ب�ن قص�ي ب�ن ك�Qب، أب�و عب�د هللا القرش�ى، أح�د العش�رة ) الزبير بن العوام 7(
 ).214(تقريب التھذيب ص: المشھود لھم بالجنة، قتل سنة ست وثQثين بعد منصرفه من وقعة الجمل 

عبد هللا بن جعفر: بن أب�ي طال�ب الھاش�مي أح�د اuج�واد ول�د ب�أرض الحبش�ة ول�ه ص�حبة، م�ات س�نة ثم�انين  )8(
 ).. 298وھو ابن ثمانين (تقريب التھذيب ص: 

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).9(

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).10(
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، وهـذا يـدل علـى )1(عليه فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شـريكه الـزبري
اســتحقاق احلجــر لــوال أن شــريكه ضــابط ال خيــاف منــه الــدخول فيمــا يتلــف 

اله ومل يظهر هلم خمالف، وألن كل من يف منعه من ماله صالح له ويف تركـه م
وخوف الفقر عليـه فـإن احلجـر عليـه مسـتحق أصـله  )2(معه إتالفه وإضاعة له

الصــغري، وألن البلــوغ ال مينــع احلجــر مــع تبــذير املــال وإضــاعته أصــله إذا بلــغ 
  مبذراً.
z���z���z���z���z���z���z���z���33xbU�א���K��*�.א�B�SqeאKxbU�א���K��*�.א�B�SqeאKxbU�א���K��*�.א�B�SqeאKxbU�א���K��*�.א�B�SqeאKxbU�א���K��*�.א�B�SqeאKxbU�א���K��*�.א�B�SqeאKxbU�א���K��*�.א�B�SqeאKxbU�א���K��*�.א�B�SqeאK��������

 عن الصـغرية حـىت تبلـغ وتتـزوج ويـدخل ـا زوجهـا وتكـون ال ينفك احلجر

يف قوهلمـــا: إن احلجـــر  )5(والشـــافعي )4(، خالفـــاً أليب حنيفـــة)3(مصـــلحة ملاهلـــا
؛ ألــا )6(عنهــا مبجــرد البلــوغ وإينــاس الرشــد مــن غــري حاجــة إىل الــزواج يفــك

علــى إصــالح املــال  )7(ختــرب الرجــال وال عرفــت املعــامالت وال تقــف بــالبلوغ مل
الغنب فكان احلجر عليها مستصـحباً حـىت إذا دخـل ـا الـزوج وعرفـت  ووجوه
وما يراد منها وبرز وجهها وعرفت املعامالت وعلم منها ضبطها ملاهلـا  الرجال

  حجرها، وهذا هو الفرق بينها وبني الغالم. فك
z���z���z���z���z���z���z���z���44xא���0غ�
O�7Kxא���0غ�
O�7Kxא���0غ�
O�7Kxא���0غ�
O�7Kxא���0غ�
O�7Kxא���0غ�
O�7Kxא���0غ�
O�7Kxא���0غ�
O�7K��������

أو أن يبلـغ مـن السـن مـا يعلـم  حد البلـوغ يف الـذكور االحـتالم أو اإلنبـات
فيهـا حـداً؛ وقـال  -رمحـه اهللا–بلغه فقد بلـغ يف العـادة، ومل حيـد مالـك  أن من

ســبعة عشــرة ســنة أو مثــان عشــرة ســنة، وهــذه األوصــاف هــي  أصــحابنا: مثــل

                                                           

 ).6/61) أخرجه البيھقي: (1(

 في (م): إضاعته. )2(

 ).2/345)، المقدمات: (423)، الكافى: (ص: 2/256التفريع: (: انظر )3(

 uبي حنيفة: سقط من (م). )4(

 ).105)، مختصر المزني (ص: 2/71: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )5(

 في (م): زوج. )6(

 في (م): وm وقفت. )7(
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، وقــــال أبــــو )1(ويــــزدن علــــى الــــذكور بــــاحليض واحلمــــل عالمــــات يف النســــاء،
ــــات يف يف  )3(، وقــــال الشــــافعي: حيكــــم بــــه)2(البلــــوغ حنيفــــة: ال معتــــرب باإلنب

داللة على البلوغ ويف أنـه يكـون بلوغـاً يف  املشركني، وله قوالن يف أنه بلوغ أو
اعتباره ما روى عطية عـن سـعد قـال حكمـين  ، فدليلنا على)4(املسلمني أو ال

بقتــل  مقــاتلهم وســيب ذراريهــم  )5(فحكمــت : يف بــين قريظــة-�-رســول اهللا 
مـنهم قتلنـاه، ومـن مل ينبـت جعلنـاه  أنبـت )6(ؤتزرهم فمـنفكنا نكشف عن م
)7(: "حكمــــــت-�-رســــــول اهللا يف الــــــذراري فقــــــال 

، وقولــــــه )8(حبكــــــم اهللا" 
يف أخــذ  �عمــر  ، وكــذلك كتــب)9("اجلزيــة علــى مــن جــرت عليــه املواســي"

كـان أخضـر  يف الغـالم الـذي سـرق: إن �، وما روي عـن عثمـان )10(اجلزية
داللـة عليـه  وألنا لو قصرنا البلوغ علـى السـن مل يكـن لنـا، )11(مؤتزره فاقطعوه

عليهــا  فـأمكن حجرهـا فيـؤدي إىل إسـقاط األحكـام فوجـب اعتبـار معـىن زائـد
  وليس إال ما قلناه.

z���z���z���z���z���z���z���z���55xc3*F,وא�c20%,א�c��/0���7��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��Kxc3*F,وא�c20%,א�c��/0���7��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��Kxc3*F,وא�c20%,א�c��/0���7��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��Kxc3*F,وא�c20%,א�c��/0���7��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��Kxc3*F,وא�c20%,א�c��/0���7��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��Kxc3*F,وא�c20%,א�c��/0���7��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��Kxc3*F,وא�c20%,א�c��/0���7��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��Kxc3*F,وא�c20%,א�c��/0���7��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��K��������
كـــل مـــا أن   –يف فصـــله بـــني املســـلمني واملشـــركني  -دليلنـــا علـــى الشـــافعي 

يكــون بلوغــاً أو داالً علــى البلـــوغ يف الكــافر جــاز يف املســلم، أصـــله  جــاز أن
واالحــتالم؛ وألن داللتــه علــى ذلــك ليســت مبعــىن يرجــع إىل الــدين وإمنــا  الســن

                                                           

 .)2/345)، المقدمات: (424)، الكافى: (ص:2/256: التفريع: (انظر )1(

 .)2/71: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )2(

 في (م): باzنبات. )3(

 ).331-1/330المھذب: ( )،105ص:  (: مختصر المزنيانظر )4(

 في (م): فحكم.  )5(

 في (ق): ھل. )6(

 في (م):  حكم. )7(

ف�ي الجھ�اد والس�رايا، )، ومسلم 5/50: (من اuحزاب -�-النبي أخرجه البخاري في المغازي، باب: مرجع  )8(
 ).3/1389باب: جواز قتال من نقض العھد: (

 ).9/198أخرجه البيھقي: ( -�–) ھو من قول عمر بن الخطاب 9(

 ).9/198أخرجه البيھقي: ( )10(

 ).7/338أخرجه عبد الرزاق: ( )11(
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يتعلــق بالعــادات وهــذا يســتوي فيــه املســلم والكــافر، واخلمــس عشــرة  هــو ملعــىن
تبارهـــا وهـــو قـــول ببلـــوغ وال حـــداً لـــه، وحكـــي عـــن ابـــن وهـــب اع ســـنة ليســـت

ال خيلو أن يكون معلقاً بأكثر منها يف العـادة أو بأقصـاه  الشافعي؛ ألن ذلك
رده يف  �وحديث ابن عمـر خمتلـف عليـه فيـه فـروي أنـه  وكال األمرين باطل،

؛ وألن ذلـــك يرجـــع علـــى )1(وأجـــازه يف أربـــع عشـــرة ســـنة عشـــرة ســـنة،  ثـــالث
  البلوغ. إطاقة القتال ال إىل

z���z���z���z���z���z���z���z���66א@?אط��Kא@?אط��Kא@?אط��Kא@?אط��Kא@?אط��Kא@?אط��Kא@?אط��Kא@?אط��Kx*�.א�Lא
&�
א�Lא.�*SOx$�א.��7�$3א&�
א�Lא.�*SOx$�א.��7�$3א&�
א�Lא.�*SOx$�א.��7�$3א&�
א�Lא.�*SOx$�א.��7�$3א&�
א�Lא.�*SOx$�א.��7�$3א&�
א�Lא.�*SOx$�א.��7�$3א&�
א�Lא.�*SOx$�א.��7�$3א&���������SO$�א.��7�$3א
خالفــاً  )3(احلــاكم )2(البـالغ إذا ابتــدئ احلجــر عليــه مل جيجـر عليــه إال حبكــم

، ألنــه أمــر خمتلــف فيــه حمتــاج إىل اجتهــاد ونظــر يف حالــه )4(بــن احلســن حملمــد
ألمـــره فـــاحتيج يف قطعـــه وكونـــه بصـــفة مـــن يلزمـــه احلجـــر إىل حكـــم  واختبـــار
  احلاكم.
z���z���z���z���z���z���z���z���77.א�$SOא@?אط�K.א�$SOא@?אط�K.א�$SOא@?אط�K.א�$SOא@?אط�K.א�$SOא@?אط�K.א�$SOא@?אط�K.א�$SOא@?אط�K.א�$SOא@?אط�Kx/�0��9א����K��*�.א�B�Sqea�$3�x/�0��9א����K��*�.א�B�Sqea�$3�x/�0��9א����K��*�.א�B�Sqea�$3�x/�0��9א����K��*�.א�B�Sqea�$3�x/�0��9א����K��*�.א�B�Sqea�$3�x/�0��9א����K��*�.א�B�Sqea�$3�x/�0��9א����K��*�.א�B�Sqea�$3�x/�0��9א����K��*�.א�B�Sqea�$3���������

ال ينفــــــك احلجــــــر عــــــن احملجــــــور عليــــــه حبكــــــم أو بغــــــري حكــــــم إال حبكــــــم 
حمتاج إىل اختبار حاله وزوال املعىن الذي حجر عليه ألجلـه،  ؛ ألنه)5(احلاكم

والبــالغ واملفلــس، واحلجــر ينفــك عــن البكــر  )6(الصــيب وانــون وسـواء يف ذلــك
  ببلوغها ودخول الزوج ا ومعها إيناس الرشد على ما بيناه.

��������
��������

                                                           

اzم�ارة، ب�اب: البيع�ة )، ومس�لم ف�ي 3/58أخرجه البخاري في الشھادات، ب�اب: بل�وغ الص�بيان وش�ھادتھم: ( )1(
 ).3/149على السمع والطاعة فيما استطاع: (

 في (م): إm بالحاكم.  )2(

 ).423: الكافى: (ص: انظر )3(

 ).2/69)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (98: مختصر الطحاوي (ص: انظر )4(

 ).423: الكافى: (ص: انظر )5(

 في (م): المحجور. )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���88x/ذن�و��E�U���/�q%א��!eא
&N�7אKx/ذن�و��E�U���/�q%א��!eא
&N�7אKx/ذن�و��E�U���/�q%א��!eא
&N�7אKx/ذن�و��E�U���/�q%א��!eא
&N�7אKx/ذن�و��E�U���/�q%א��!eא
&N�7אKx/ذن�و��E�U���/�q%א��!eא
&N�7אKx/ذن�و��E�U���/�q%א��!eא
&N�7אKx/ذن�و��E�U���/�q%א��!eא
&N�7אK��������
إذا اســـتدان الســـفيه بغـــري إذن وليـــه مل يلزمـــه بعـــد فـــك حجـــره وإذا اســـتدان 

، والفــرق أن )2(بــه إال أن يكــون ســيده )1(بغــري إذن ســيده مث أعتــق اتبــع العبــد
الـــدين يلحقـــه مل  )3(عليـــه لســـفهه حجـــر عليـــه حلـــق نفســـه، فلـــو كـــان احملجـــور

شــيئاً، والعبــد حجــر عليــه حلــق ســيده فــإذا اعتــق زال حــق  ينفــع احلجــر عليــه
  .)4(السيد فأتبع به

z���z���z���z���z���z���z���z���99xb9��&ذن��/��7א�V���U��7א�&���9א����0��9/�وא��Kxb9��&ذن��/��7א�V���U��7א�&���9א����0��9/�وא��Kxb9��&ذن��/��7א�V���U��7א�&���9א����0��9/�وא��Kxb9��&ذن��/��7א�V���U��7א�&���9א����0��9/�وא��Kxb9��&ذن��/��7א�V���U��7א�&���9א����0��9/�وא��Kxb9��&ذن��/��7א�V���U��7א�&���9א����0��9/�وא��Kxb9��&ذن��/��7א�V���U��7א�&���9א����0��9/�وא��Kxb9��&ذن��/��7א�V���U��7א�&���9א����0��9/�وא��K��������
 أن يــأذن لــه يف التجــارة يف قــدر مــن لــويل احملجــور عليــه بالســفه أو الصــغري

 ماله يعينه ليختربه وينظر هل تغريت حاله وهل قد صـار موضـعاً لتسـليم مالـه

، ألن إذن الــــويل لــــه يف )5(إليــــه؟، ومــــا اســــتدان بشــــيء وجــــب يف املــــال بيــــده
بــه يقتضــي حــق مــن يســتدينه؛ ألنــه داينــه عليــه وال يلحــق ذمتــه لبقــاء  التجــارة

  على قدر ما يف يده مل ينتفع به.الدين  احلجر فإن زاد
z���z���z���z���z���z���z���z���1010x$�&א���Q0��/�q6���2����;א���^�
���7Kx$�&א���Q0��/�q6���2����;א���^�
���7Kx$�&א���Q0��/�q6���2����;א���^�
���7Kx$�&א���Q0��/�q6���2����;א���^�
���7Kx$�&א���Q0��/�q6���2����;א���^�
���7Kx$�&א���Q0��/�q6���2����;א���^�
���7Kx$�&א���Q0��/�q6���2����;א���^�
���7Kx$�&א���Q0��/�q6���2����;א���^�
���7K��������

ُيصــدق الوصــي علــى مــا يــذكره مــن نفقــة اليتــيم إذا أتــى مبــا يشــبه ذلــك إذا  
منزلــه وحضــانته، وإن مل يكــن عنــده وكــان عنــد أم أو حاضــنة يــدفع  كــان يف

  ليهما..نفقته فعليه أن يقيم البينة مبا دفع إ الوصي إليهما
ونفقــة األيتـــام ختتلــف حبســـب اخـــتالف أحــواهلم وأمـــواهلم فــإن كـــان لليتـــيم 

ــع عليــه علــى قــدر مالــه  )6(واســع وقــد ألــف النعمــة مــال والتوســعة والرفاهــة وس
يف إدامه وكسوته، وإن كانت أمه فقـرية فالنفقـة هلـا يف مـال ابنهـا وال نفقـة هلـا 

                                                           

 في (م): أبيع. )1(

 ) أن يكون سيده: سقطت من (ق). 2(

 في (م): فلوm أن. )3(

 ).2/342)، المقدمات: (423)، الكافى: (ص:2/257: التفريع: (انظر )4(

 ).345-2/342)، المقدمات: (424 - 423: الكافى: (ص:انظر )5(

 والسعة: سقطت من (م). )6(
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ا تتشــاغل بــه عــن أمورهــا موســرة إال أن تكــون هــي حاضــنته، وألــ إن كانــت
أجرة وال يوجد من يقوم حبضـانته بغـري أجـرة فإـا تُعطـى بقـدر  وتستحق عليه

  القيام عليه. ما تستحقه من
بـــالرفق واملعـــروف إذا احتـــيج إىل ذلـــك  )1(وال بـــأس بتأديـــب اليتـــيم وبضـــربه

ألن فيه مصلحة له وتأديباً وحسن تربية؛ ألن والية الوصي على اليتيم كوالية 
  احلظ والصالح له يف تأديبه.. )2(على  رعيته تؤدي إىل اإلمام

 )3(فأمــا خلــط نفقــة اليتــيم بنفقــة الوصــي فجــائز إذا عــادت بــالرفق والتــوفري
�، واألصــل فيــه قولــه تعــاىل:)4(اليتــيم فــإن عــادت برفــق الوصــي فــال جيــوز علــى
mmmmL���K��J��IL���K��J��IL���K��J��IL���K��J��IMMMM��������P��O��NP��O��NP��O��NP��O��NQQQQ�����������U��T��S��R���U��T��S��R���U��T��S��R���U��T��S��R

VVVVllll)5(.  

z���z���z���z���z���z���z���z���1111�7�b9��&א�K�7�b9��&א�K�7�b9��&א�K�7�b9��&א�K�7�b9��&א�K�7�b9��&א�K�7�b9��&א�K�7�b9��&א�Kx$�&ل�א���(x$�&ل�א���(x$�&ل�א���(x$�&ل�א���(x$�&ل�א���(x$�&ل�א���(x$�&ل�א���(x$�&ل�א���(��������
                                                                ؛ لقولــه تعــاىل:)6(التجــارة يف مــال اليتــيم جــائزة إذا كــان يف ذلــك حظــاً لــه

�m�m�m�mL���K����J��IL���K����J��IL���K����J��IL���K����J��Illll�)7( أنه قال: اجتروا يف أموال اليتامى  �، وروي عن عمر
ذلــك نظــر لــه ومصــلحة وتنميــة  ؛ وألن)9(وقــد ورد مرفوعــاً  )8(ال تأكلهــا الزكــاة

ملاله وتعويضاً للتثمري فيما أمكن من فعله به وكان فيـه احلـظ لـه جـاز، وسـواء 
كـــان بتجـــارة أو شـــراء ضـــيعة أو عقـــار ليســـتغل أو مـــا يـــراه النـــاظر لـــه حظـــاً 

  وصالحاً، وال ضمان على الوصي يف نقص إن حدث ألنه أمني.
                                                           

 في (م): ويضرب. )1(

 في (م): تؤدبه من ولى. )2(

 والترفق.في (م):  )3(

)، 258-2/257)، التفري���ع: (290-88و 115-4/113: المدون���ة: (انظ���ر: ف���ي جمل���ة ھ���ذه اuحك���ام انظ���ر) 4(
 ).550-458)، الكافى: (ص: 250الرسالة: (ص: 

 .220سورة البقرة، ا.ية: ) 5(

 ).1/251)، الموطأ: (4/115: المدونة: (انظر )6(

 .220سورة البقرة، ا.ية: ) 7(

 ).4/107)، البيھقي: (1/251في الموطأ: (أخرجه مالك  )8(

 ).2/333: نصب الراية: انظر) أخرجه الطبراني بسند ضعيف (9(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1212x$�&ل�א���(�K(��3AאKx$�&ل�א���(�K(��3AאKx$�&ل�א���(�K(��3AאKx$�&ل�א���(�K(��3AאKx$�&ل�א���(�K(��3AאKx$�&ل�א���(�K(��3AאKx$�&ل�א���(�K(��3AאKx$�&ل�א���(�K(��3AאK��������
اليتيم أو األمني حمتاجاً جاز أن يأكل مـن مـال اليتـيم بقـدر إذا كان وصي 

، خالفـــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه: إنـــه ال جيـــوز لـــه أخـــذ شـــيء مـــن )1(مثلـــه أجـــر
��m�m�m�mÏ��Î�����Í��ÌÏ��Î�����Í��ÌÏ��Î�����Í��ÌÏ��Î�����Í��ÌÐÐÐÐ����������Ô��Ó������Ò��Ñ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ô��Ó������Ò��Ñتعــــــــــاىل: ؛ لقولــــــــــه)2(مالــــــــــه
ÕÕÕÕllll)3( رســول قالــت: رخــص  -رضــي اهللا عنهــا–، وروي عــن عائشــة

، وألنـــه نــاظر يف مصـــلحة غـــريه )4(يأكــل بـــاملعروفلــويل اليتـــيم أن  -�-اهللا 
  له أن يأخذ بقدر احلاجة أصله اإلمام. )5(وقيم عليه فجائز

z���z���z���z���z���z���z���z���1313x/�����;א���R0kKx/�����;א���R0kKx/�����;א���R0kKx/�����;א���R0kKx/�����;א���R0kKx/�����;א���R0kKx/�����;א���R0kKx/�����;א���R0kK��������
 إذا بلغ اليتيم فطالـب الوصـى مبالـه فـزعم أنـه قـد دفعـه إليـه مل يقبـل منـه إال

���لقولـه تعـاىل:، )7(، خالفاً أليب حنيفة يف قوله: إن القول قوله مع ميينه)6(ببينة
�m�m�m�mÜ��Û��Ú��Ù��Ø���×Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×llll�)8( فــــــأمر الــــــويل بــــــالتوثق لنفســــــه ،

باإلشهاد عند تسليم األمانة اليت يف يده إىل غري من ائتمنـه عليهـا فلـو ال أنـه 
مل يكــن لألمــر بــالتوثق فائــدة، وألنــه مــأمور بــدفع  )9(يضــمن مــىت جحــد وإال

فوجـب أال يقبـل قولـه إال ببينـة  )10(املال املـؤمتن عليـه إىل غـري مـن ائتمنـه عليـه
مع اإلنكار له أصله املودع إذا دفع الوديعة إىل أجنيب وقال: األجنيب مل آخـذ 

  شيئاً.
��������

                                                           

 ).3/1405ابن العربي: ( –)، أحكام القرآن 2/257: التفريع: (انظر )1(

 ).5/696)، حاشية: ابن العبدين (225-2/224: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )2(

 .6النساء، ا.ية: سورة ) 3(

 ).4/2315)، ومسلم في التفسير: (5/177( سورة النساء، أخرجه البخاري في التفسير، باب: )4(

 في (م): فجاز. )5(

 ).2/257: التفريع: (انظر )6(

 ).179-20/178: المبسوط: (انظر )7(

 .6سورة النساء، ا.ية: ) 8(

 وإm: سقطت من (ق). )9(

 عليه: سقطت من (ق). )10(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1414x��Pذن�زو���aE����(�0C�Q0��2زאد�����!Pوdאز���*��א��Pم�
��7Kx��Pذن�زو���aE����(�0C�Q0��2زאد�����!Pوdאز���*��א��Pم�
��7Kx��Pذن�زو���aE����(�0C�Q0��2زאد�����!Pوdאز���*��א��Pم�
��7Kx��Pذن�زو���aE����(�0C�Q0��2زאد�����!Pوdאز���*��א��Pم�
��7Kx��Pذن�زو���aE����(�0C�Q0��2زאد�����!Pوdאز���*��א��Pم�
��7Kx��Pذن�زو���aE����(�0C�Q0��2زאد�����!Pوdאز���*��א��Pم�
��7Kx��Pذن�زو���aE����(�0C�Q0��2زאد�����!Pوdאز���*��א��Pم�
��7Kx��Pذن�زو���aE����(�0C�Q0��2زאد�����!Pوdאز���*��א��Pم�
��7K��������
ال جيــوز للمــرأة ذات الــزوج أن تأخــذ شــيئاً مــن ماهلــا وال تتصــدق وال تعتــق 

، )1(خترجــه يف معاوضــة أو مصــلحة فيمــا زاد علــى الثلــث إال بــإذن زوجهــا وال
، )2(أليب حنيفـــة والشـــافعي يف قوهلمـــا: إنـــه ال حـــق لزوجهـــا يف منعهـــا خالفـــاً 
 )3(حيل المـرأة ملـك زوجهـا عصـمتها عطيـة يف ماهلـا إال بـإذن" : "ال�لقوله 

وذلـك يفيـد أن  )4( وقوله: "تـنكح املـرأة لـدينها وماهلـا ومجاهلـا..." وهذا نص،
الـزوج يتجمـل  )6(بيـدها، وألن العـادة جاريـة بـأن )5(تبقيـة ماهلـا للزوج حقـاً يف

ـــه فيـــه معونـــة وتبقيـــة، ويبـــني ذلـــك أن مهـــر املثـــل يقـــل ويكثـــر  مبـــال زوجتـــه ول
كمــا يقــل ويكثــر حبســب بروزهــا يف اجلمــال، وإذا ثبــت  حبســب ماهلــا وكثرتــه،
ه رغب يف نكاحها، وكمل ألجله غرض الزوج مما ألجل ذلك فليس هلا إبطال

  صداقها.
z���z���z���z���z���z���z���z���1515x0א���Q0��!Pوdא��!�Y��'ذא�زאدEKx0א���Q0��!Pوdא��!�Y��'ذא�زאدEKx0א���Q0��!Pوdא��!�Y��'ذא�زאدEKx0א���Q0��!Pوdא��!�Y��'ذא�زאدEKx0א���Q0��!Pوdא��!�Y��'ذא�زאدEKx0א���Q0��!Pوdא��!�Y��'ذא�زאدEKx0א���Q0��!Pوdא��!�Y��'ذא�زאدEKx0א���Q0��!Pوdא��!�Y��'ذא�زאدEK��������

إذا ثبــت منعهــا مــن ذلــك فــإن زادت علــى الثلــث: فقــال مالــك: رد مجيعــه 
(فلظنــه الروايــة اعتبــاراً  )7(ألنــه مــن الضــرر، وقــال املغــرية: جيــوز منــه قــدر الثلــث

، )8( باملرض، وإمنا أجزنا هلـا الثلـث) ألن احلـديث مقيـد يف املنـع مبـا زاد عليـه)
وألن كل من منع من إخراج ماله على غري معاوضة حلق الغـري الـذي يعـاوض 

  عليه فإن املنع يتعلق مبا زاد على الثلث أصله املريض.

                                                           

 ).424)، الكافى:( ص:2/256: التفريع: (انظر )1(

 ).4/464: المغني: (انظرھو رأي جمھور العلماء،  )2(

ف�ي الھب�ات ب�اب  ماج�ه)، واب�ن 3/816) أخرجه أبو داود في البيع باب: في عطية الم�رأة بغي�ر إذن زوجھ�ا: (3(
 ) وھو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.2/798عطية المرأة بغير إذن زوجھا: (

  سبق تخريج الحديث. )4(

 في (م): المال. )5(

 في (م): على أن. )6(

 .)424)، الكافى: (ص:2/256: التفريع: (انظر )7(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )8(
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�������������������������7�Wא.�*���Q0א,�i0qو�i�Oא,
��ن�7�Wא.�*���Q0א,�i0qو�i�Oא,
��ن�7�Wא.�*���Q0א,�i0qو�i�Oא,
��ن�7�Wא.�*���Q0א,�i0qو�i�Oא,
��ن�7�Wא.�*���Q0א,�i0qو�i�Oא,
��ن�7�Wא.�*���Q0א,�i0qو�i�Oא,
��ن�7�Wא.�*���Q0א,�i0qو�i�Oא,
��ن�7�Wא.�*���Q0א,�i0qو�i�Oא,
��ن

خالفـاً  )2(، فإن احلاكم حيجـر عليـه)1(إذا طلب الغرماء احلجر على املفلس
أليب حنيفة يف قوله: ليس له أن حيجر عليه بل يأخـذه بقضـاء الـدين وحيبسـه 

حجر على معاذ وقال لغرمائه: "خذوا ما معه  �ألنه  ))3(حىت يبيع ويقضي
مـا  -�-فبـاع رسـول اهللا  )4(ليس لكم غريه"، وقال الزهري: أدان معـاذ دينـا

أنـــه قـــال: أال أن أســـيفع جهينـــة  �، وروي عـــن عمـــر)5(لـــه حـــىت قضـــى دينـــه
مث أدان مقرضـاً فمـن كـان لـه عليـه  )6(رضي لدينه وأمانته أن يقال سبق احلـاج

  ، وال خمالف له.)7(شيء فليحضر فإنا نبيع ماله
وعقـار فإذا ثبت استحقاق احلجر عليه فـإن احلـاكم يبيـع مالـه مـن عـروض 

؛ )9(، خالفـــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه ال يبيـــع عليـــه العقـــار)8(وحيـــوان وغـــري ذلـــك
لألخبار اليت رويناها وهي عامة، وألن كل دين يباع فيه الذهب والفضة جاز 
أن يبـاع فيـه العقــار كنفقـة الزوجــات، واعتبـاراً مبـوت املفلــس إذا ادعـى املــديان 

فـــإن احلـــاكم حيبســـه ليتبـــني  مـــن كذبـــه )10(اإلفـــالس وال يعلـــم صـــدق مقولتـــه

                                                           

)1uعدام يقال منه أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد ان كان ذا دراھم، ھ�ذا ف�ي اللغ�ة، ) المفلس: التفليس يعني ا
أما في اmصطQح: فالتفليس: اuخص: حكم الحاكم بخل�ع ك�ل م�ا لم�دين لغرمائ�ه لعج�زه ع�ن قض�اء م�ا لزم�ه، 

 ).311)، حدود ابن عرفة ص: 249واuعم: قيام ذي دين على مدين ليس له ما يقي به (غرر المقالة (ص: 

 ).417)، الكافى: (ص:249)، الرسالة: (ص:254-2/249)، التفريع: (4/116: المدونة: (انظر )2(

 ).73-2/72)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (96-95: مختصر الطحاوي (ص: انظر )3(

 دينا: سقطت من (م). )4(

 ).2/1193) أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين: (5(

 ) الحاج: سقطت من (م).6(

 ).6/49) أخرجه البيھقي: (7(

 ).420)، الكافى: (ص:251-2/250)، التفريع: (4/116: المدونة: (انظر )8(

 ).75-2/72)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (97-96: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 9(

 ) في (م): قوله.10(
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 )3("يل الواجـــد حيـــل عرضـــه وعقوبتـــه" �قولـــه يف ذلـــك  )2(واألصـــل ،)1(أمـــره
، وقـد حـبس كثـري )4(: "حبس يف مة"�هنا احلبس، وروي أنه  والعقوبة ها
  األول. من الصدر
z���z���z���z���z���z���z���z���11x$3�.د�א��&Pא�mE�3ل��(�i�.א�*�
��د�א.��3�7Kx$3ن���&Pא�mE�3ل��(�i�.א�*�
��د�א.��3�7Kx$3ن���&Pא�mE�3ل��(�i�.א�*�
��د�א.��3�7Kx$3ن���&Pא�mE�3ل��(�i�.א�*�
��د�א.��3�7Kx$3ن���&Pא�mE�3ل��(�i�.א�*�
��د�א.��3�7Kx$3ن���&Pא�mE�3ل��(�i�.א�*�
��د�א.��3�7Kx$3ن���&Pא�mE�3ل��(�i�.א�*�
��د�א.��3�7Kx$3ن���&Pא�mE�3ل��(�i�.א�*�
���3�7Kن���

 قــدر مــا يغلــب يف ظنــه مــن مــة واحلــبس موكــول إىل اجتهــاد احلــاكم علــى

 ، وتغيــب مالــه ولــيس مبقــدر مبــدة حمصــورة خالفــاً )5(الغــرمي مــن غــدره وإلطاطــه

 ؛ ألن الغــرض هــو اعتبــار حالــه)6(أليب حنيفــة يف تقــديره إىل شــهرين أو ثالثــة

 وتبني إعساره مـن إيسـاره، والعلـم بـذلك رمبـا وقـع يف املـدة اليسـرية، ورمبـا وقـع

  فوجب أال يتقدر إال بغلبة الظن.باملدة الطويلة 
z���z���z���z���z���z���z���z���22`K`K`K`K`K`K`K`KxW*%��X�Cذא�E�K�
��������N�!�0����א,
�E�Kذא�N�!�0xW*%��X�C����א,
�E�Kذא�N�!�0xW*%��X�C����א,
�E�Kذא�N�!�0xW*%��X�C����א,
�E�Kذא�N�!�0xW*%��X�C����א,
�E�Kذא�N�!�0xW*%��X�C����א,
�E�Kذא�N�!�0xW*%��X�C����א,
�E�Kذא�N�!�0xW*%��X�C����א,

)8(خلــى ســبيله ومل يكــن للغرمــاء أن يعرضــوا لــه إىل يســره )7(إذا ثبـت عســره
 

خالفــــاً أليب حنيفــــة يف قولــــه: هلــــم أن يالزمــــوه ال علــــى معــــىن أــــم يطلبونــــه 
�mmmm�º��¹�º��¹�º��¹�º��¹تعـاىل:، ودليلنـا قولـه )9(يكونون معه يـدورون حيـث دار ولكنهم

¿�¾��½����¼��»¿�¾��½����¼��»¿�¾��½����¼��»¿�¾��½����¼��» llll�)10( ــــــا يف معــــــىنوذلــــــك ينفــــــي املالزمــــــة أل ،
: "تصـدقوا عليـه"، �بـه فقـال  : يف رجل ابتاع متر فأصـيب�احلبس، وقوله 

                                                           

 ).2/247)، التفريع: (4/105: المدونة: (انظر )1(

 ) في (ق): واليقين.2(

)، والنسائي في البي�وع ب�اب مط�ل الغن�ى، وإب�ن 4/54) أخرجه أبو داود في اuقضية باب: الحبس في الدين: (3(
) 4/102والح��اكم: ( )،4/388)، وأحم��د: (2/811ف��ي الص��دقات ب��اب: الح��بس ف��ي ال��دين والمQزم��ة: ( ماج��ه

 وقال صحيح اzسناد ولم يخرجاه.

)، والنس�ائي ف�ي قط��ع الس�ارق ب�اب: امتح��ان 4/46داود ف�ي اuقض��ية ب�اب: الح�بس ف��ي ال�دين: ( ) أخرج�ه أب�و4(
 )، وقال: حديث حسن.4/20السارق بالضرب والحبس، ووالترمذي في الديات باب الحبس في التھمة: (

 ).3/1156) إلطاطه: من لطََط وھو الجحود، وألط أي اشتد في اuمر والخصومة (الصحاح: 5(

)، والمذھب أن القاضي يحبسه بما ي�رى أن�ه ص�ادق ف�ي 2/74: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (ظران )6(
 دعواه m مال له كما يقول.

 ) في (م): عسرته7(

 ).2/247)، التفريع: (4/105: المدونة: (انظر )8(

 ).2/74)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (96: مختصر الطحاوي (ص: انظر )9(

 .280سورة البقرة، ا.ية: ) 10(
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، )1(فتصدق عليه فلم يبلـغ وفـاء دينـه فقـال: "خـذوا مـا معـه لـيس لكـم غـريه"
مطالبته بالدين مل جتب مطالبته بالدين ومن ال تلزم  وألن املعسر ليس لغرمائه

مؤجـــل، ألن احلـــبس ملـــا زال عنـــه لثبـــوت عســـرته  مالزمتـــه كالـــذي عليـــه ديـــن
  فكذلك املالزمة.

z���z���z���z���z���z���z���z���33xi0q,א�b9�PEאز��Pم�
�Kxi0q,א�b9�PEאز��Pم�
�Kxi0q,א�b9�PEאز��Pم�
�Kxi0q,א�b9�PEאز��Pم�
�Kxi0q,א�b9�PEאز��Pم�
�Kxi0q,א�b9�PEאز��Pم�
�Kxi0q,א�b9�PEאز��Pم�
�Kxi0q,א�b9�PEאز��Pم�
�K��

 خالفاً ألمحـد )3(يتكسب ا )2(ال جتوز إجارة املفلس وإن كانت له صنعة

وألنه   ؛)5(mmmm¿�����¾��½����¼��»��º��¹¿�����¾��½����¼��»��º��¹¿�����¾��½����¼��»��º��¹¿�����¾��½����¼��»��º��¹llll تعاىل: لقوله ؛)4(وغريه
ابتـــداء متلـــك فـــال جيـــرب عليـــه كاهلبـــة والوصـــية، حيـــبس يف الـــديون الثابتـــة كلهـــا 

  املعارضة وغريها الستحقاق مجيعها ووجوب املطالبة ا.
  

  

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <
                                                           

 ).3/191أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين: ( )1(

 ) في (م): صيغة.2(

 ).422: الكافى (ص: انظر )3(

: المغن��ي: انظ��ر) ف��ي أح��د ق��ولي اzم��ام أحم��د، وھ��و ق��ول عم��ر ب��ن عب��د العزي��ز وس��وار العنب��ري وإس��حاق. (4(
4/495.( 

 .280: سورة البقرة، ا.ية) 5(
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��������

�����������������Pl,א�K�
���������0O�Wل�א�
��Kא,�0O�W�Plل�א�
��Kא,�0O�W�Plل�א�
��Kא,�0O�W�Plل�א�
��Kא,�0O�W�Plل�א�
��Kא,�0O�W�Plل�א�
��Kא,�0O�W�Plل�א�
��Kא,�0O�W�Plل�א�

ألنــه لــو مل حيــل مل  ؛)2(خالفــاً للحســن وغــريه )1(حيــل الــدين املؤجــل بــاملوت
خيـل أن يكـون متعلقـاً بذمـة امليـت وذلـك باطـل خبراـا أو بـذمم الورثـة وذلـك 

ألنـــه ال شـــيء يوجبـــه، وال يلـــزم صـــاحب الـــدين الرضـــا بـــذمتهم  ؛غـــري جـــائز
وتســليم الشـــركة إلـــيهم، وألن الـــدين متقــدم علـــى املـــرياث أو ينتقـــل إىل الرتكـــة 

دة يف ذلك وال نفع للورثة، وإمنا هو ومينع من أخذه إىل حلول األجل فال فائ
  .)3(تعريض املال للتلف فقط فلم يبق إال حلوله وتسليمه إىل الغرمي

z���z���z���z���z���z���z���z���11xi0q�����Pl,א�K�
����0OKxi0qل�א���Pl,א�K�
����0OKxi0qل�א���Pl,א�K�
����0OKxi0qل�א���Pl,א�K�
����0OKxi0qل�א���Pl,א�K�
����0OKxi0qل�א���Pl,א�K�
����0OKxi0qل�א���Pl,א�K�
����0OKxi0qل�א���Pl,א�K�
���0OKل�א�

بــني  )5(ألن الفلــس يوجــب تفرقــة املــال ؛)4(وحيــل بــالفلس خالفــاً للشــافعي
ذمـة بأعيـان وألنه معىن يوجب تعلق الـديون الـيت يف ال ؛غرمائه كالديون احلالة

  األموال كاملوت.
z���z���z���z���z���z���z���z���22x��0P4�mE�Q�������i0q,4و�א�X�20�� ن�א���
��7
م��0Oل�א�Kx��0P4�mE�Q�������i0q,4و�א�X�20�� ن�א���
��7
م��0Oل�א�Kx��0P4�mE�Q�������i0q,4و�א�X�20�� ن�א���
��7
م��0Oل�א�Kx��0P4�mE�Q�������i0q,4و�א�X�20�� ن�א���
��7
م��0Oل�א�Kx��0P4�mE�Q�������i0q,4و�א�X�20�� ن�א���
��7
م��0Oل�א�Kx��0P4�mE�Q�������i0q,4و�א�X�20�� ن�א���
��7
م��0Oل�א�Kx��0P4�mE�Q�������i0q,4و�א�X�20�� ن�א���
��7
م��0Oل�א�Kx��0P4�mE�Q�������i0q,4و�א�X�20�� ن�א���
��7
م��0Oل�א�K��

ألن حماهلــا  ؛)6(والـديون الـيت للميــت أو املفلـس ال حتـل بــل تبقـى إىل أجلهـا
املتعلقــة ــا مل تبطــل ومل تغــب، وإمنــا حلــت الــديون الــيت عليــه لــبطالن حملهــا 

  وغيبته.

                                                           

 ).419)، الكافى: (ص:111-4/108: المدونة: (انظر) 1(

 ).6/3)، البدائع: (20/28: المبسوط: (انظر) 2(

 ).418-417)، الكافى: (ص:2/249: التفريع: (انظر )3(

 ).105)، اzقناع (ص: 105-104)، مختصر المزني (ص: 3/212: اuم: (انظر )4(

 ) في (م): ماله.5(

 ).418(ص: : الكافى: انظر )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���33KKKKKKKKع������K(ع����K(ع����K(ع����K(ع����K(ع����K(ع����K(ع����K(x��6ª�5I��א������א,�&�ع�-���4ن��i0����!+0Nx��6ª�5I��א������א,�&�ع�-���4ن��i0����!+0Nx��6ª�5I��א������א,�&�ع�-���4ن��i0����!+0Nx��6ª�5I��א������א,�&�ع�-���4ن��i0����!+0Nx��6ª�5I��א������א,�&�ع�-���4ن��i0����!+0Nx��6ª�5I��א������א,�&�ع�-���4ن��i0����!+0Nx��6ª�5I��א������א,�&�ع�-���4ن��i0����!+0Nx��6ª�5I��א������א,�&�ع�-���4ن��i0����!+0N��
ومن باع سلعة فأفلس املبتاع قبل أن يقبض البائع مثنهـا فالبـائع إن وجـدها 
مل تفـــت خمـــري بـــني أن يأخـــذها بـــالثمن الـــذي باعهـــا بـــه وبـــني تركهـــا وحماصـــة 
الغرماء، وإن كان قبض بعض مثنها فله اخليار بني رد ما أخذ والرجـوع ـا أو 

ـــا واحلصـــاص مبـــا بقـــي، ولـــو مـــات املشـــرتي مل يكـــن للبـــائع أخـــذ  التمســـك
  .)1(السلعة
z���z���z���z���z���z���z���z���44xi0q�7א��/��(�c+��5I��א��!��O4�7Kxi0q�7א��/��(�c+��5I��א��!��O4�7Kxi0q�7א��/��(�c+��5I��א��!��O4�7Kxi0q�7א��/��(�c+��5I��א��!��O4�7Kxi0q�7א��/��(�c+��5I��א��!��O4�7Kxi0q�7א��/��(�c+��5I��א��!��O4�7Kxi0q�7א��/��(�c+��5I��א��!��O4�7Kxi0q�7א��/��(�c+��5I��א��!��O4�7K��

 :�؛ لقولـه )2(وإمنا قلنا: إنه أحق بعـني مالـه يف الفلـس خالفـاً أليب حنيفـة
؛ وألن فلـس املبتـاع بـثمن )3("أميا رجل أفلس رجل مـا لـه بعينـه فهـو أحـق بـه"

مـــع بقائـــه علـــى صـــفته وعـــدم تعلـــق حـــق الغـــري بـــه يوجـــب للبـــائع حـــق املبيـــع 
  القبض. )4(الفسخ أصله قبل

z���z���z���z���z���z���z���z���55xzد����ذ��Kxzد����ذ��Kxzد����ذ��Kxzد����ذ��Kxzد����ذ��Kxzد����ذ��Kxzد����ذ��Kxzد����ذ��K��
 )5(ألن أخــذها حــق لــه غــري مســتحق ؛وإمنــا قلنــا: إنــه لــه تركهــا أو احملاصــة

وإن قبض بعض الـثمن  )6(عليه فإذا مل خيرت مل جيرب عليه، وإمنا قنا: له أخذها
؛ لعمـوم اخلـرب، وألن الرجـوع بسـلعته إذا مل )7(إذا رد ما قبضه خالفاً للشافعي

يقـــبض شـــيئاً مـــن الـــثمن إمنـــا وجـــب لـــه لقـــوة ســـببه بوجـــود عـــني مالـــه وذلـــك 
  يستوي فيه الفلس جبميع الثمن أو ببعضه.

                                                           

 ).418-417)، الكافى: (ص: 249)، الرسالة: (ص: 254و 250-2/259: التفريع: (انظر )1(

 ).74 -2/73)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (96-95: مختصر الطحاوي (ص: انظر )2(

ب: م�ن )، ومس�لم ف�ي المس�اقاة، ب�ا5/62أخرجه البخاري في اzستقراض، باب: إذا وج�د مال�ه عن�د مفل�س: ( )3(
 ).3/1194أدرك ما باعه عند المشتري: (

 ) قبل: سقطت من (م).4(

 ) في (م): من يحق.5(

 .في (م): قبضھا )6(

 ).105)، اzقناع (ص: 102)، مختصر المزني (ص: 3/199: اuم: (انظر )7(
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ــــــه يكــــــون يف مــــــوت ــــــا: إن  )2(املشــــــرتي إســــــوة الغرمــــــاء خالفــــــاً  )1(وإمنــــــا قلن
، ففــــرق بــــني )4("فــــإن مــــات فالبــــائع أســــوة الغرمــــاء" :�؛ لقولــــه )3(شــــافعيلل

حـــظ البـــائع تقدميـــه علـــى غـــريه مـــن الغرمـــاء ال إســـقاط  املـــوت والفلـــس؛ وألن
الغرماء واستبداده، والفرق بني الفلس واملوت أن يف الفلس الذمـة باقيـة يرجـع 

  لباقي الغرماء.الغرماء إليها ومع املوت تبطل الذمة فيكون ذلك إسقاطاً 
z���z���z���z���z���z���z���z���66x/+���4ن��+/�א.�3$�و-���4ن��
+��i0q,ذא����0)�ل�אE�Kx/+���4ن��+/�א.�3$�و-���4ن��
+��i0q,ذא����0)�ل�אE�Kx/+���4ن��+/�א.�3$�و-���4ن��
+��i0q,ذא����0)�ل�אE�Kx/+���4ن��+/�א.�3$�و-���4ن��
+��i0q,ذא����0)�ل�אE�Kx/+���4ن��+/�א.�3$�و-���4ن��
+��i0q,ذא����0)�ل�אE�Kx/+���4ن��+/�א.�3$�و-���4ن��
+��i0q,ذא����0)�ل�אE�Kx/+���4ن��+/�א.�3$�و-���4ن��
+��i0q,ذא����0)�ل�אE�Kx/+���4ن��+/�א.�3$�و-���4ن��
+��i0q,ذא����0)�ل�אE�K��

إذا مجـــع احلـــاكم مـــال املفلـــس ليبيعـــه لغرمائـــه فتلـــف قبـــل بيعـــه فـــالتلف مـــن 
كـان علـى ملـك املفلـس قبـل انتقالـه   )5(وديـون الغرمـاء ثابتـة؛ ألن تلفـه املفلس

فــإن باعــه احلــاكم كــان  الغرمــاء، وال شــيء علــى احلــاكم ألنــه أمــني إىل ملــك
بــرئ املفلــس منــه، وقــال حممــد بــن عبــد احلكــم: الضــمان مــن  قابضــاً هلــم وقــد

بـالقبض دون البيـع،  )6(الغرماء، ألن الغرماء إمنا يضـمنونه املفلس حىت يقبضه
عبــد امللــك بــني أنــواع املــال فقــال: إن كــان ذهبــاً أو ورقــاً  واألول أصــح، وفــرق

عه من الغرماء؛ ألنه مل يبق إال تسـليمه إلـيهم بعد مج ودينه من جنسه فالتلف
وقبض احلاكم هو قبض هلم: فضمان الذهب ممن دينه ذهب وضـمان الـورق 

عروضــاً فتلفهــا مــن املفلــس؛ ألن الغرمــاء يســتحقون  ممــن دينــه ورق، وإن كــان
  أمثاا دون أعياا.

z���z���z���z���z���z���z���z���77xא���6ع�i�0q��7�Kxא���6ع�i�0q��7�Kxא���6ع�i�0q��7�Kxא���6ع�i�0q��7�Kxא���6ع�i�0q��7�Kxא���6ع�i�0q��7�Kxא���6ع�i�0q��7�Kxא���6ع�i�0q��7�K��
فهــم أحــق ــا يف ديــوم إذا كــانوا الصــناع إذا قبضــوا الســلع وأفلــس أرباــا 

 عملوها يف املوت والفلس؛ لقبضهم إياها وحوزهم هلا كالرهن، وكذلك لو قد
                                                           

 ) موت: سقطت من (ق).1(

 ) خQفاً للشافعي: سقطت من (م).2(

 ).102المزني (ص: )، مختصر 3/212: اuم: (انظر )3(

)، ومال��ك: 3/792أخرج��ه أب��و داود ف��ي اzج��ارة ب��اب: ف��ي الرج��ل يفل��س فيج��د الرج��ل متاع��ه بعين��ه عن��ده: ( )4(
 ).3/39)، وھو مرسل (تلخيص الحبير: (2/678(

 ) uن تلفه: سقطت من (ق).5(

 ) في (م): يضمنوا.6(
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 استأجر أرضاً يزرعهـا مث مـات أو أفلـس قبـل قـبض األجـرة فرـا أحـق بـالزرع،

وكـــذلك لـــو اســـتأجر دار للســـكىن ومل ينقـــد أجرـــا وســـكنها بعـــض الســـنة مث 
مـــدة اإلجـــارة وحيـــاص الغرمـــاء مبـــا مضـــى مـــن  فرـــا أحـــق مبـــا بقـــي مـــن أفلـــس

  .)1(السكىن، وكذلك ما يرد من مسائل هذا الباب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).422: الكافى: (ص: انظر )1(
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��������

����������������W
�Nذن�E�U���

�b9���7�WWود��Kא�+��Nذن�E�U���

�b9���7�WWود��Kא�+��Nذن�E�U���

�b9���7�WWود��Kא�+��Nذن�E�U���

�b9���7�WWود��Kא�+��Nذن�E�U���

�b9���7�WWود��Kא�+��Nذن�E�U���

�b9���7�WWود��Kא�+��Nذن�E�U���

�b9���7�WWود��Kא�+��Nذن�E�U���
���������b9���7�Wود��Kא�+�

عنـــه مبـــا لـــه   )1(إذا اجتـــر العبـــد فـــأدان بغـــري إذن ســـيده فللســـيد فســـخ الـــدين
إتــالف مالــه علــى ســيده واســتبدادهم  )2(كســبه ولــه انتــزاع مالــه فلــيس لغرمائــه

  به: 
فـــإن أعتـــق العبـــد أتبعـــه الغرمـــاء لـــزوال حـــق الســـيد عنـــه بعـــد عتقـــه، ولـــه أن 

، ألن تبقيته عليه يعيبه إذا أراد بيعه والذي دانـه هوالـذي )3(يسقط الدين عنه
  فإذا أسقطه عنه مل يتبعه الغرماء بعد العتق. )4(عرض ماله للتلف

z���z���z���z���z���z���z���z���11س�|�E�7�Kس�|�E�7�Kس�|�E�7�Kس�|�E�7�Kس�|�E�7�Kس�|�E�7�Kس�|�E�7�Kس�|�E�7�Kxb9��&א,�ذون��/��7א�xb9��&א,�ذون��/��7א�xb9��&א,�ذون��/��7א�xb9��&א,�ذون��/��7א�xb9��&א,�ذون��/��7א�xb9��&א,�ذون��/��7א�xb9��&א,�ذون��/��7א�xb9��&א,�ذون��/��7א���
فدينه يف ذمته ويف ماله الذي يف  )5(إذا أذن له يف التجارة جاز: فإن أفلس

وألن الســــيد ملــــا أذن لــــه يف ؛ ألن الغرمــــاء دائنــــوه علــــى مالــــه وذمتــــه ؛)6(يديــــه
التجــارة كــان ذلــك رضــا منــه بتعلــق الــديون مبالــه وذمتــه، ولــيس لســيده انتــزاع 

مبالـــه مـــن ســـيده ألـــم داينـــوه علـــى مالـــه، وألنـــه  مالـــه؛ ألن غرمـــاء العبـــد أوىل
  ماهلم.. )7(مبنزلة عني

                                                           

 في (م): المال. )1(

 : لغرماء العبد.في (م) )2(

 ).422)، الكافى: (ص:2/255)، التفريع: (4/124: المدونة: (انظر )3(

 في (م): للسيد. )4(

 في (م): فلس. )5(

 في (ق): بيديه. )6(

 ) عين: سقطت من (م).7(
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غرمــاء العبــد أوىل مبــال العبــد مــن غرمــاء الســيد، الســيد كــان  )1(ولــو أفلــس
وغرمــــاء الســــيد أوىل برقبــــة العبــــد ألن رقبــــة العبــــد ملــــك لســــيده ال حــــق فيهــــا 

  لغرماء العبد..
بدينــه كمــا يقــاص ســائر وإذا دايــن الســيد عبــده كــان كأحــد الغرمــاء يقــاص 

  .)2(الغرماء
z���z���z���z���z���z���z���z���22x/&�-9�Q0�����Nא,�ذون��L�(*���i���Kx/&�-9�Q0�����Nא,�ذون��L�(*���i���Kx/&�-9�Q0�����Nא,�ذون��L�(*���i���Kx/&�-9�Q0�����Nא,�ذون��L�(*���i���Kx/&�-9�Q0�����Nא,�ذون��L�(*���i���Kx/&�-9�Q0�����Nא,�ذون��L�(*���i���Kx/&�-9�Q0�����Nא,�ذون��L�(*���i���Kx/&�-9�Q0�����Nא,�ذون��L�(*���i���K��

، خالفـاً )3(ليس لغرماء العبد املأذون سبيل علـى رقبتـه وال علـى مـال سـيده
ألن الـــدين احلاصـــل عـــن مراضـــاة ال   ؛)4(أليب حنيفـــة يف قولـــه: إن هلـــم بيعـــه

ر إذا دايــن مث أفلـس فـإن رقبتــه يتعلـق بالرقبـة وإمنـا يتعلــق باملـال أو بالذمـة كـاحل
ال علــى  )6(، وألن الغرمــاء إمنــا يــداينون علــى مــال العبــد)5(ال تبــاع وال تــؤاجر

  مال غريه ورقبته ليست مبال له.
ألن السـيد إمنـا أذن لـه يف التجـارة  ؛وإمنا قلنا: إنه ال سبيل هلم علـى السـيد

  باملال املدفوع إليه دون غريه إال أن يضمن السيد عنه فيلزمه الضمان.

�@�@�  

  

  

                                                           

 ) في (م): فلس.1(

 ).422-421)، الكافى:( ص:2/255)، التفريع: (128-4/24: المدونة: (انظر) 2(

 ).422)، الكافى: (ص: 2/255)، التفريع: (4/126المدونة: (: انظر) 3(

 ). 2/225)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (98: مختصر الطحاوي (ص: انظر )4(

 في (ق): يؤاجره. )5(

 ) في (م): الغريم.6(
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��������
x×’Ö]<h^jÒx×’Ö]<h^jÒx×’Ö]<h^jÒx×’Ö]<h^jÒx×’Ö]<h^jÒx×’Ö]<h^jÒx×’Ö]<h^jÒx×’Ö]<h^jÒ<<<<<<<<

 :�، وقولــه )2(��m�m�m�mR��QR��QR��QR��Qllll قولــه تعــاىل:)  1(األصــل يف جــواز الصــلح
، وألن )3("الصلح جائز بني املسلمني إال صلحاً أحل حراماً، أو حرم حالًال"

  إىل التواصل واأللفة. )4(قطعاً للخصومة وداعياً فيه 
z���z���z���z���z���z���z���z���11x9א*-V�9وא�SeVא�Q0��Z0אز�א���P�7�Kx9א*-V�9وא�SeVא�Q0��Z0אز�א���P�7�Kx9א*-V�9وא�SeVא�Q0��Z0אز�א���P�7�Kx9א*-V�9وא�SeVא�Q0��Z0אز�א���P�7�Kx9א*-V�9وא�SeVא�Q0��Z0אز�א���P�7�Kx9א*-V�9وא�SeVא�Q0��Z0אز�א���P�7�Kx9א*-V�9وא�SeVא�Q0��Z0אز�א���P�7�Kx9א*-V�9وא�SeVא�Q0��Z0אز�א���P�7�K��

 وخالفاً للشافعي يف قولـه: إنـه ال )5(وهو عندنا جائز على اإلقرار واإلنكار

 "الصلح جائز بـني املسـلمني إال صـلحاً أحـل :�لقوله  ؛)6(جيوز مع اإلنكار

فعـــم، وألـــا دعـــوى مـــا مل حيكـــم ببطالـــا فجـــاز  )7(حرامـــاً، أو حـــرم حـــالًال"
معهــا أصــله مــع اإلقــرار، وألــا أحــد حــايل املنكــر كــاإلقرار، وألن كــل  الصــلح
مــع اإلقــرار جــاز مـع اإلنكــار أصــله اإلبــراء، ونفــرض الكــالم يف  )8(جــاز صـلح

اليمــني جــائز، وهــو أن يلــزم أحــد املتــداعيني اليمــني فيبــذل املــدعى  أن افتــداء
)9(مدعىعليه لل

  . )10(شيئاً على أال حيلفه 

                                                           

عرف�ه اب�ن )، وفي اzص�Qح 3/303، معجم مقاييس اللغة: 1/383) الصلح: في اللغة: ضد الفساد (الصحاح: 1(
 ).314عرفه بقوله: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه (حدود ابن عرفة ص: 

 .128سورة النساء، ا.ية: ) 2(

ف���ي اuحك���ام ب���اب ف���ي الص���لح:  ماج���ه)، وإب���ن 4/19أخرج���ه أب���و داود ف���ي اuقض���ية ب���اب: ف���ي الص���لح: ( )3(
ف��ي الص��لح ب��ين الن��اس، وق��ال: حس��ن  -�-ول هللا رس��)، والترم��ذي ف��ي اuحك��ام ب��اب م��ا ذك��ر م��ن 2/788(

 ).3/634صحيح: (

 في (م): داعية. )4(

 ).451)، الكافى:( ص:2/289)، وما بعدھا، التفريع: (3/345: المدونة: (انظر) 5(

 ).106)، اzقناع (ص: 106)، مختصر المزني (ص: 3/221: اuم: (انظر )6(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )7(

 جائز.(م):  )8(

 ) للمدعى: سقطت من (م).9(

 ) في (م): تلحقه.10(
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 وال خمـالف) 1(والدليل على جواز ذلـك أنـه مـروي عـن عثمـان وابـن مسـعود

 هلما، وألن املدعى عليه ال خيلو أن يكون حمقاً يف إنكـاره أو مـبطالً فـإن كـان

مل حيلف على باطل ودفع احلق، وإن كـان حمقـاً فقـد  )2(مبطًال فقد أحسن إذ
نفســه عــن اليمــني الــيت تثقــل  )3(املــدعى وتبذيلــه إيــاه ونــزهعــن نفســه شــر  دفــع

  املروءات والدين، وتستبق إىل املقدم عليها. على أهل
z���z���z���z���z���z���z���z���22xZ0א���*�4�7�KxZ0א���*�4�7�KxZ0א���*�4�7�KxZ0א���*�4�7�KxZ0א���*�4�7�KxZ0א���*�4�7�KxZ0א���*�4�7�KxZ0א���*�4�7�K��

الصلح على ضربني: منه معاوضة كالبيع، فهذا حكمه حكم البيـع يدخلـه 
  اجلواز واملنع ما يدخل البيع، ومنه إسقاط وإبراء. من

منـــه فـــال  )4(: فهــو أن يـــدعي علـــى غـــريه شــيئاً مث يبيعـــهفأمـــا القســـم األول
يف معلــوم، وال جيــوز أن يفســخ يف ديــن إذا كــان املــدعى دينــاً، وال يف  جيــوز إال

قبضــه، وال عــن دعــوى يف جــنس بــاثنني مــن جنســه إىل أجــل، وال  طعــام قبــل
غــرر، وال علــى وضــع وتعجــل قبــل حلــول األجــل، ومجلتــه أنــه  عــن جمهــول وال

  يف البيع. ما ميتنعميتنع فيه 
ــاني : فهــو وضــع بعــض احلــق املــدعى وإبــراء منــه، مثــل أن فأمــا القســم الث

يكــون علــى رجــل مــال حــال فيصــاحله علــى بعضــه وإســقاط باقيــه، وإن كــان 
بعضه وإسـقاط باقيـه،  )5(مؤجًال فال جيوز أن يصاحله قبل حلوله على تعجيل

وجيــوز أن يصــاحله عــن ذهــب لــه علــى ورق يأخــذها منــه نقــداً، وعلــى ذهــب 
  .)6(ألن ذمة الغرمي قد برئت ؛عن ورق ال جيوز الرجوع ا

                                                           

 ).10/177: سنن البيھقي: (انظر )1(

 في (ق): إذا )2(

 ) في (م): رد.3(

 ) في (م): لم يبعه.4(

 ) في (م): تعجل له.5(

)، الك��افى: 290-2/289)، وم��ا بع��دھا، التفري��ع: (3/345: المدون��ة: (انظ��ر: ف��ي جمل��ة ھ��ذه اuحك��ام انظ��ر )6(
 ). 453 - 451 (ص: 
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�������������������������L��OE�7�Wא,�א'�L��OE�7�Wא,�א'�L��OE�7�Wא,�א'�L��OE�7�Wא,�א'�L��OE�7�Wא,�א'�L��OE�7�Wא,�א'�L��OE�7�Wא,�א'�L��OE�7�Wא,�א'

، وال ذمي بالوجـه الـذي يكـون )2(ميتة غري مملوكة ملسلم )1(ومن أحيا أرضاً 
بئـر وجصـها، أو غـرس أو غـري ذلـك مـن وجـوه إحياء ملثلها من بنـاء أو حفـر 

بعيـدة ) 4(األرض وفلواـا) 3(اإلحياء وأنواع العمارة فهي لـه إذا كانـت يف فيـايف
من العمـران واملواضـع الـيت ال يتشـاح النـاس فيهـا مـن غـري حاجـة إىل اسـتئذان 
اإلمــام، وأمــا إن كانــت بقــرب العمــران يف حيــث يتشــاح النــاس فــال جيــوز إال 

  ..)5(امبإذن اإلم
، )6("مـــن أحيـــا أرضـــاً ميتـــة فهـــي لـــه" :�واألصـــل يف جـــواز اإلحيـــاء قولـــه 

وهـــذا نـــص، وإمنـــا مل نشـــرتط إذن اإلمـــام فيمـــا بعـــد عـــن العمـــران خالفـــاً أليب 
ـــه )7(حنيفـــة مـــن أحـــاط علـــى أرض فهـــي : "�؛ هلـــذا اخلـــرب وهـــو عـــام، ولقول

التخاصـــم ، وألنـــه لـــيس يف ذلـــك إتـــالف حـــق غـــريه وال مـــا يـــؤدي إىل )8("لـــه
احلشـــــيش والصـــــيد  )10(مباحـــــاً كتمليـــــك )9(والعـــــداوة فكـــــان مملـــــك باإلحيـــــاء

  باألخذ..
                                                           

) إحي��اء اuرض الميت��ة: ق��ال اب��ن عرف��ة ع��ن اzحي��اء: لق��ب لتعمي��ر دام��ر اuرض بم��ا يقتض��ى ع��دم انص��راف 1(
 ).407المعمر عن انتفاعه بھا (الرصاع علي ابن عرفة ص: 

 في (م): لم تكن لمسلم مملوكة. )2(

 ).2/708) فيافي: جمع فيف: وھي الصحراء الواسعة المستوية، (معجم الوسيط: 3(

   ). 481المصباح المنير ص: () الفQة: ھي اuرض m ماء فيھا. 4(

 ).2/290)، التفريع: (4/377)، المدونة: (2/743: الموطأ: (انظر )5(

)، والترمذي في اuحكام ب�اب م�ا ذك�ر ف�ي إحي�اء 3/454أخرجه أبو داود في الخروج باب: إحياء الموات: ( )6(
) وله شاھد في البخاري ف�ي الح�رث والمزارع�ة ب�اب: م�ن أحي�ا 3/662ب: (الموات، وقال: حديث حسن غري

 ).5/18أرضاً موات: (

 ).2/219)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (134: مختصر الطحاوي (ص: انظر )7(

) 6/148) والبيھق��ي (21و5/12)، وأحم��د: (3/456أخرج��ه أب��و داود ف��ي الخ��راج ب��اب: إحي��اء الم��وات: ( )8(
 ).3/62: تلخيص الحبير: (انظروالطبراني والحديث مختلف فيه (

 في (م): بQ إحياء. )9(

 في (ق): كتملك.  )10(
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؛ ألن مـا )1(وإمنا شرطنا إذن اإلمام فيما قرب مـن العمـران خالفـاً للشـافعي
قــــرب مــــن البلــــد يف حكــــم فنائــــه فاالنتفــــاع بــــه مشــــرتك بــــني أهــــل البلــــد مــــن 

فلـو ُأجيـز  )2(اإلرفـاق االحتطاب فيه واالصطياد والرعي وغري ذلك مـن وجـوه
اقتطاعــه ألضــر ذلــك بأهــل البلـــد فلــم يكــن بــد مــن نظــر اإلمـــام  لكــل واحــد

  ليكون كاحلكم ملن حيييه.
فــإذا أحيــا أرضــاً مث خرجــت ودثــرت وعــادت إىل مــا كانــت عليــه مث أحياهــا 
آخــــر بعــــده فهــــي للثــــاين دون األول بنــــاء علــــى الصــــيد إذا أفلــــت وعــــاد إىل 

  انه، وقد بيناه.االستيحاش وحلق وطال زم
z���z���z���z���z���z���z���z���11x*h�א��$�*O�
O�7�Kx*h�א��$�*O�
O�7�Kx*h�א��$�*O�
O�7�Kx*h�א��$�*O�
O�7�Kx*h�א��$�*O�
O�7�Kx*h�א��$�*O�
O�7�Kx*h�א��$�*O�
O�7�Kx*h�א��$�*O�
O�7�K��

لـــيس فيـــه حـــد إال االجتهـــاد ومـــا يعلـــم أنـــه ال يضـــر بــــالبئر  )3(حـــرمي البئـــر
األول، وذلك خيتلف باختالف األراضي واملواضع من الصالبة والرخاوة: فما 
علــم أنــه ال يضــر مبــا تقدمــه جــاز، ومــا علــم فيــه ضــرر منــه، وذلــك إىل اآلبــار 

  اليت حتفر يف الصحاري والفلوات للماشية..
بقـــرب مـــن بئـــر جـــاره وخيـــاف منـــه  )4(يف ملكـــهفأمـــا إذا أراد أن حيفـــر بئـــراً  

اإلضـــرار ـــا فـــإن كـــان لـــه مندوحـــة عنـــه وســـعة فلـــيس لـــه ذلـــك؛ ألن قصـــده 
حينئذ اإلضرار جباره من غري ضرورة فال يرتك يف ذلك، واألخرى أنـه جيـوز لـه 

  .)5(فعله

                                                           

 ).118)، اzقناع (ص: 131-130)، مختصر المزني (ص: 42-4/41: اuم: (انظر )1(

 في (م): اmرتفاق. )2(

uن�ه يح�رم عل�ى غي�ر مالك�ه، أن يس�تبد  ) حريم البئر: حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافق�ه، س�مى ب�ذلك،3(
  ). 133المصباح المنير ص: (باmنتفاع به 

 في (م): في ملك نفسه. )4(

 ).302-2/295)، المقدمات: (2/291)، التفريع: (4/373: المدونة: (انظر )5(
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، واعتبـــاراً بـــه إذا كانـــت لـــه )1(: "ال ضـــرر وال ضـــرار"�فوجـــه األول قولـــه 
  وألن الضررين إذا تقابال فاألول أوىل باملراعات لفضل السبق.مندوحة عنه، 

ووجـــه الثانيـــة أن لإلنســـان أن يتصـــرف يف ملكـــه مبـــا حيتـــاج إليـــه مـــن وجـــوه 
التصرف، وال جيب أن مينع حلق الغري ألن أحـدمها لـيس بـأوىل مـن اآلخـر وال 
 أن يراعي فضل السبق ألن األول قد عرض تصرفه للبطالن إذا علم أن جلاره

  أن يتصرف يف ملكه.
z���z���z���z���z���z���z���z���22x�9א�\א�W��(��v��56(אز��Pم�
��7�Kx�9א�\א�W��(��v��56(אز��Pم�
��7�Kx�9א�\א�W��(��v��56(אز��Pم�
��7�Kx�9א�\א�W��(��v��56(אز��Pم�
��7�Kx�9א�\א�W��(��v��56(אز��Pم�
��7�Kx�9א�\א�W��(��v��56(אز��Pم�
��7�Kx�9א�\א�W��(��v��56(אز��Pم�
��7�Kx�9א�\א�W��(��v��56(אز��Pم�
��7�K��

اآلبار احملتفرة يف الـرباري وحيـث ال ملـك ألحـد عليهـا لـيس ألحـد أن مينـع 
: "النـاس شــركاء يف �؛ ألن النـاس كلهـم شــركاء فيهـا، ولقولـه )2(فضـل مائهـا

  ..)3(ثالث: فذكر املاء والكأل..."
املوضـع فلـيس لـه منـع فضـلها، فالـذي وإن كان هو الـذي حفرهـا يف ذلـك 

 )4(حيتـــــاج إليـــــه أوىل فـــــإذا اســـــتغىن وحصـــــل لـــــه قـــــدر كفايتـــــه كـــــان مـــــا بقـــــي
للمســـلمني، ومل يكـــن لـــه منـــع الفضـــل خالفـــاً ملـــن جعـــل لـــه ذلـــك: ألن آبـــار 
املاشـــية الـــيت حتفـــر يف الـــرباري إمنـــا حتفـــر للســـبيل ولينتفـــع ـــا احلـــافر وغـــريه وال 

ألنــه لــيس ألحــد أن حيــىي يف املواضــع الــيت يتشــاح ُحتفــر للتمليــك واإلحيــاء، و 
  ..)5(: "ال محى إال اهللا ولرسوله"�لقوله  ؛الناس فيها بغري إذن اإلمام

ألن  ؛وإذا منــع املــاء الفاضــل عــن قــدر حاجتــه كــان ذلــك منعــاً مــن الرعــي
أحداً ال يرعى إال على ماء، فـإذا ثبـت ذلـك فلـيس لـه أخـذ عـوض عليـه ألن 

                                                           

 سبق تخريج الحديث. )1(

 ).2/297المقدمات: (، 491) الكافى: ص: 2/291)، التفريع: (4/374: المدونة: (انظر )2(

)، بلف��ظ المس��لمون، واب��ن ماج��ه ف��ي اuحك��ام، ب��اب: 3/751أخرج��ه أب��و داود ف��ي البي��وع ب��اب: من��ع الم��اء: ( )3(
) و فيه عب�د هللا ب�ن خ�راش 6/150) والطبراني والبيھقي(5/364)، بسند صحيح، وأحمد: (2/826الرھون: (

 ).3/65ر: (: تلخيص الحبيانظرضعفه البخاري وأبو زرعة وغيرھما (

 في (م): مالكا له. )4(

 ).3/78أخرجه البخاري في المساقاة، باب: m حمى إm � ولرسوله: ( )5(



498 

ألن املوضع ليس مبلك له وال حفرهـا  ؛السبيل على ما بيناهحفرها على وجه 
  على وجه اإلحياء فتكون ملكاً له..

فــإذا ثبــت هــذا فإمنــا يلزمــه بــذل مــا زاد علــى قــدر كفايتــه ويكــون أحــق مبــا 
ألنــه إمنــا حفرهــا هــو ليخــتص هــو مبنفعتهــا أو قــدر مــا حيتــاج  ؛حيتــاج إليــه منــه

، وذلــك عمــا زاد علــى قــدر )1(ملــاءــى عــن منــع فضــل ا �إليــه منهــا، وألنــه 
  الكفاية.
 واإلحيـاء ليبــين ويغـرس يف ذلــك )3(إن حفــر بئـراً علــى وجـه التملــك )2(فأمـا

 ألن املكـان ميلـك باإلحيـاء بئـراً يف أرضـه ؛املوضع فله منع ما فضل من مائهـا

  أو داره فإن البئر ملكه ألنه أحدثها يف ملكه..
 البئــر فــإن البئــر مــع األرض ملــٌك لــه وكــذلك إذا ابتــاع الــدار واألرض وفيهــا

فاملاء الـذي فيهـا ملكـه فلـه منعـه إال بعـوض كسـائر أمالكـه إال أن تنهـدم بئـر 
وله زرع خياف عليه التلف فإنه يلزمه أن يبذل له فضـل مائـه ليجـيء بـه  جاره
وجيــرب علــى ذلــك ألن فيــه إحيــاء زرع وإعانتــه مــن حيــث ال ضــرر عليــه  زرعــه

لشــربه إذا اضــطر إليــه، ويقــال لصــاحب الــزرع خــذ أنـــت يف ببذلــه كمــا لزمــه 
إصـالح بئـرك وهـذا إذا كـان صـاحب الــزرع قـد زرع علـى أصـل مـاء مث اضــطر 
بأن اارت بئره ونقطع ماؤه، وأما إن كـان ابتـداء الـزرع علـى غـري مـاء اتكـاال 
ا على جاره فإن جلاره أن مينعه ألن املاء ملك له فال يلزمه بذله إال إذا شاء م

أتلـف زرع نفســه  )4(مل تكـن ضـرورة وهـا هنــا ال ضـرورة؛ ألن الـزارع هــو الـذي
  ..)5(حني زرع على غري ماء، وكذلك إذا زرع على ماء فانقطع

                                                           

)، ومس�لم ف�ي 3/75أخرجه البخاري في المساقاة، باب: من قال أن صاحب الماء أحق بالماء حت�ى ي�روى: ( )1(
 ).3/1198المساقاة، باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالغQء: (

 في (ق): فلو. )2(

 في (ق): التمليك. )3(

 ھو الذي: سقطت من (م). )4(

 ).302-2/298)، المقدمات: (2/291)، التفريع: (4/374: المدونة: (انظر )5(
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وإمنـــــا قلنـــــا: إن علـــــى جـــــاره أن ميكنـــــه مـــــن فضـــــل مائـــــه وأن ذلـــــك يلزمـــــه  
ويتشاغل هو بإصالح بئره، فأمـا إن تـرك التشـاغل بإصـالح بئـره اتكـاالً علـى 

جاره مل يلزم جـاره فضـل املـاء؛ ألنـه كمـن زرع ابتـداء علـى غـري مـاء، وقـد بئر 
اختلف أصـحابنا فيـه إذا أجربنـاه علـى بـذل املـاء جلـاره عنـد انقطـاع مائـه هـل 

فإذا قلنا: ليس لـه فـألن ذلـك حـق علـى اجلـار علـى  له مطالبته بعوض أم ال:
ب، وإذا قلنـا: إن طريق اإلعانة مع كون أصله مباحاً كما لو احتاج إليه للشـر 

  له منعه فألن وجوب البدل ال يتضمن اإلتالف اعتباراً بالعلم. 
z���z���z���z���z���z���z���z���33xW9א
P�7�!�Fز��*���W9�P�/��N�K2���KxW9א
P�7�!�Fز��*���W9�P�/��N�K2���KxW9א
P�7�!�Fز��*���W9�P�/��N�K2���KxW9א
P�7�!�Fز��*���W9�P�/��N�K2���KxW9א
P�7�!�Fز��*���W9�P�/��N�K2���KxW9א
P�7�!�Fز��*���W9�P�/��N�K2���KxW9א
P�7�!�Fز��*���W9�P�/��N�K2���KxW9א
P�7�!�Fز��*���W9�P�/��N�K2���K��

وينبغـــي ملـــن ســـأله جـــاره أن يغـــرز خشـــبة يف جـــداره أن جييبـــه إىل ذلـــك وال 
  :)1(مينعه، فإن أىب مل جيرب عليه

أحـــدكم أخـــاه أن يضـــع خشـــبة : "ال ميـــنعن �وإمنـــا اســـتحببناه لـــه؛ لقولـــه 
ــــه وهــــو مــــن مكــــارم )2(علــــى جــــداره" ــــة ل ــــك رفقــــاً باجلــــار ومعون ؛ وألن يف ذل

  األخالق ومعايل األمور مع الوصية باجلار وحسن ااورة.
: "ال حيـل مـال �لقولـه وإمنا قلنا: ال يقض بذلك عليه خالفاً ملن أوجبه، 

ك لــه فلــم يكــن ، وألن احلــائط ملــ)3(امــرئ مســلم إال عــن طيــب نفــس منــه"
  عليه بذله لغريه ليتصرف فيه كما لو أراد أن يفتح فيه باباً أو كوة.

z���z���z���z���z���z���z���z���44x/+0���/���k�$C�W9א
P�7�RFoز�א*���W9�P�/ذא�4ذن��E�Kx/+0���/���k�$C�W9א
P�7�RFoز�א*���W9�P�/ذא�4ذن��E�Kx/+0���/���k�$C�W9א
P�7�RFoز�א*���W9�P�/ذא�4ذن��E�Kx/+0���/���k�$C�W9א
P�7�RFoز�א*���W9�P�/ذא�4ذن��E�Kx/+0���/���k�$C�W9א
P�7�RFoز�א*���W9�P�/ذא�4ذن��E�Kx/+0���/���k�$C�W9א
P�7�RFoز�א*���W9�P�/ذא�4ذن��E�Kx/+0���/���k�$C�W9א
P�7�RFoز�א*���W9�P�/ذא�4ذن��E�Kx/+0���/���k�$C�W9א
P�7�RFoز�א*���W9�P�/ذא�4ذن��E�K��

وإذا أذن له يف ذلك مث طالبه بقلعه: فإن كان حلاجتـه علـى بنـاء جـداره أو 
ألنــه مل يكلــف مــن حــق اجلــار مــا يضــر  ؛لــه ذلــك )4(ألمــر ال بــد لــه منــه كــان

                                                           

 ).2/292: التفريع: (انظر )1(

ب�اب:  )، ومس�لم ف�ي المس�اقاة،3/102أخرجه البخاري في المظ�الم، ب�اب: m يمن�ع ج�ار ج�اره أن يغ�رز...: ( )2(
 ).3/1230غرز الخشب في جدار الجار: (

)، إس��ناده جي��د (تلخ��يص الحبي��ر: 3/140)، وأب��و يعل��ي: (6/100)، والبيھق��ي (3/26) أخرج��ه ال��دار قطن��ي: (3(
 ).4/169)، ونصب الراية: (3/45(

 منه كان: سقطت من (م). )4(
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نفســه كمــا ال يكلــف بــذل مائــه لــزرع جــاره وهــو حمتــاج إليــه، وإن مل يكــن بــه 
ضرروة إليه، وإمنا أراد اإلضرار جبـاره وأذيتـه مل ميكـن مـن ذلـك، ويفـارق حـال 

ألنـــه إذا مل يـــأذن يف االبتـــداء فلـــم يتعلـــق عليـــه حـــق فـــإذا أذن فقـــد  ؛االبتـــداء
فيه علـى الوجـه الـذي يـؤدي إىل مثلـه يف العـادة فلـيس لـه  ضمن تبقية ما أذن

  .)1(الرجوع فيه
z���z���z���z���z���z���z���z���55xb�3�/S0د��*q6,א�W9א
P�7�Z&q�4ن���P*ذא�94אد�א�E�Kxb�3�/S0د��*q6,א�W9א
P�7�Z&q�4ن���P*ذא�94אد�א�E�Kxb�3�/S0د��*q6,א�W9א
P�7�Z&q�4ن���P*ذא�94אد�א�E�Kxb�3�/S0د��*q6,א�W9א
P�7�Z&q�4ن���P*ذא�94אد�א�E�Kxb�3�/S0د��*q6,א�W9א
P�7�Z&q�4ن���P*ذא�94אد�א�E�Kxb�3�/S0د��*q6,א�W9א
P�7�Z&q�4ن���P*ذא�94אد�א�E�Kxb�3�/S0د��*q6,א�W9א
P�7�Z&q�4ن���P*ذא�94אد�א�E�Kxb�3�/S0د��*q6,א�W9א
P�7�Z&q�4ن���P*ذא�94אد�א�E�K��

ليضـــيئ منهـــا  )2(إذا مـــا أراد الرجـــل أن يفـــتح يف جـــداره املنفـــرد مبلكـــه كـــوة
وال  فلــه ذلــك ألن بــه حاجــة إىل ذلــك ولــيس جلــاره منعــه ممــا حيتــاج إليــه منزلــه

ألن يف ذلــك  ؛)3(فأمــا إن كــان يتشــرف منهــا علــى جــاره فيمنــع منــه يضــر بــه،
وألن احلــائط وإن كــان ملكــه فلــيس لــه أن يفعــل فيــه مــا يضــر  إضــرار باجلــار،

  ضرورة فيه. بالغري ابتداء مما ال
z���z���z���z���z���z���z���z���66xc6Cא�c�����0��Kא�
א�9א� ���cא��0��Kxc6Cא�
א�9א� ���cא��0��Kxc6Cא�
א�9א� ���cא��0��Kxc6Cא�
א�9א� ���cא��0��Kxc6Cא�
א�9א� ���cא��0��Kxc6Cא�
א�9א� ���cא��0��Kxc6Cא�
א�9א� ���cא��0��Kxc6Cא�
א�9א� �

ســــقفه لصــــاحب الــــدار، ألن عليــــه  )4(علــــو الــــدار الــــيت بــــني اثنــــني مملــــوك
، )5(ورم شــعثه وبنــاؤه إن اــدم ولصــاحب العلــو حــق اجللــوس عليــه إصــالحه

عمارتــــه علــــى صــــاحب الســــفل؛ ألن الســــقف ملــــك لــــه وحــــق  وإمنــــا قلنــــا إن
ألن البيـــت ال يكـــون بيتـــاً إال بســـقفه يف العـــادة، وإذا  األعلـــى فيمـــا زاد عليـــه؛

ع ورم الشــعث مــن الســقف أجــرب مــن االنتفــا  ثبــت ذلــك لــزم لصــاحب الســفل
)6(على ذلك أو على البيع ممن يبين

  وإال أدى إىل إبطال ملك األعلى. 

                                                           

  ).2/292: التفريع: (انظر )1(
 ).2/806واء والضوء (المعجم الوسيط: ) الكوة: ھو الخرق في الجدار منه الھ2(

 )493) الكافى: (ص: 2/292)، التفريع: (4/3478: المدونة: (انظر )3(

 في (ق): مملوكه. )4(

 ).493) الكافى: (ص: 2/394)، التفريع: (4/378: المدونة: (انظر )5(

 يبنى: سقط من (م). )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���77x�0+א��RO�;و��q%א��RO�;�c���E�Kذא���6زع�א�%�����RO�;�cא�%��qو;��ROא�+E�Kx�0ذא���6زع�א�%�����RO�;�cא�%��qو;��ROא�+E�Kx�0ذא���6زع�א�%�����RO�;�cא�%��qو;��ROא�+E�Kx�0ذא���6زع�א�%�����RO�;�cא�%��qو;��ROא�+E�Kx�0ذא���6زع�א�%�����RO�;�cא�%��qو;��ROא�+E�Kx�0ذא���6زع�א�%�����RO�;�cא�%��qو;��ROא�+E�Kx�0ذא���6زع�א�%�����RO�;�cא�%��qو;��ROא�+E�Kx�0ذא���6زع�א�%���
خالفـاً للشـافعي يف قولـه:  )1(وإن تنازعا السقف حكم به لصاحب السفل

الســفل غــري ؛ ألن الســقف حممــول علــى ملــك صــاحب )2(إنــه يكــون بينهمــا
متيقن ملكـه لغـريه فـإذا تنازعـا عليـه حـم بـه ملـن هـو علـى ملكـه كاحلمـل علـى 
الدابــة يدعيــه مالــك الدابــة وأجنــيب، وألن العــرف جــاٍر بــأن البيــت إمنــا يكــون 
بيتا بسقفه وأن النـاس ال يسـكنوه إال مسـقفاً، واحلكـم عنـد التنـازع ملـن شـهد 

 البيــع بــاإلطالق فعلــم أنــه منــه لــه العــرف؛ وألنــه لــو بــاع بيتــاً لــدخل ســقفه يف
  وكذلك إذا ُقسم بأنه يقسم سقفه.

z���z���z���z���z���z���z���z���88xK�9دא�c��MI�Oذא���6ز���E�KxK�9دא�c��MI�Oذא���6ز���E�KxK�9دא�c��MI�Oذא���6ز���E�KxK�9دא�c��MI�Oذא���6ز���E�KxK�9دא�c��MI�Oذא���6ز���E�KxK�9دא�c��MI�Oذא���6ز���E�KxK�9دא�c��MI�Oذא���6ز���E�KxK�9دא�c��MI�Oذא���6ز���E�K��
له العرف بأن يكون قد  )3(إذا تنازعا حائطاً بني دارين حكم به ملن يشهد

ـالك يف أمالكهـم ويتصـرفون غالبـاً فيـه مـن الربـاط ومعاقـد
ُ
 فعل فيه ما يفعـل امل

، وقال الشافعي: ال حيكم )6(وما أشبه ذلك )5(ر واللنبووجوه اآلج )4(القمط
�m�m�m�m���g���g���g���g ،  ودليلنـــــــا قولـــــــه تعـــــــاىل:)7(مـــــــن ذلـــــــك بـــــــل يكـــــــون بينهمـــــــا بشـــــــيء
hhhhllll)8( رســـــــول اهللا ، وروي أن رجلـــــــني تنازعـــــــا جـــــــداراً فحكـــــــم-�- 

، وألن العـــادة أن مثـــل هـــذا التصـــرف إمنـــا )9(باجلـــدار ملـــن إليـــه معاقـــد القمـــط
ــالك فوجــب أن

ُ
يكــون احلكــم ملــن شــهد لــه الُعــرف، وكمــا جيــب  يكــون مــن امل

  مثل ذلك إذا تنازعا يف النقد أو صفة السري أو مقدار احلمولة.
                                                           

 ).495) الكافى: (ص: 2/294: التفريع: (انظر )1(

 )2/189)، المغني المحتاج: (1/337:المھذب: (انظر )2(

 في (م): شھد. )3(

معاقد القمط: القمط جمع قم�اط وھ�ي الش�رط الت�ي يش�د بھ�ا الخ�ص ويوث�ق م�ن لي�ف أو خ�رص أو غيرھم�ا،  )4(
 ).4/108ومعاقد القمط: تلى صاحب الخص (النھاية: 

 ). 548المصباح المنير ص: (نة ما يعمل من الطين ويبنى به الواحدة لب -بكسر الباء-) اللبن: 5(

 ).493)، الكافى: (ص: 2/293: التفريع: (انظر )6(

 ).1/336: المھذب: (انظر )7(

  .199سورة اuعراف، ا.ية: ) 8(
)، وفيه نم�ران اب�ن حارب�ة ق�ال اب�ن 2/785) أخرجه ابن ماجه في اuحكام، باب: الرجQن يدعيان في خص (9(

 ).4/229ان في الثقات وأخرجه الدار قطني: (قطان: حاله مجھول وذكره ابن حب
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z���z���z���z���z���z���z���z���99xB?F,א�MI�.א�&�*���7א�KxB?F,א�MI�.א�&�*���7א�KxB?F,א�MI�.א�&�*���7א�KxB?F,א�MI�.א�&�*���7א�KxB?F,א�MI�.א�&�*���7א�KxB?F,א�MI�.א�&�*���7א�KxB?F,א�MI�.א�&�*���7א�KxB?F,א�MI�.א�&�*���7א�K��
احلــائط املشــرتك لــيس ألحــد الشــريكني أن يتصــرف فيــه وال أن حيــدث فيــه 

 )2(وألنه ليس ألحد أن يتصرف يف ملـك غـريه بغـري ؛)1(إال بإذن شريكه شيئاً 
  وحقه غري متميز من حق الشريك فكان كالثوب والعبد.. إذنه

فـــــإن اــــــدم وكـــــان يســــــرته هلمــــــا فـــــأراد أحــــــدمها بنـــــاؤه وأىب اآلخــــــر ففيهــــــا 
) 4(إحـــدامها إجبـــار املمتنــع، واألخـــرى: نفـــي إجبــاره، فوجـــه إثباتـــه :)3(روايتــان

، ويف تــرك البنــاء بالشــريك؛ ألنــه يطلــع عليــه )5("ارْ رَ وال ِضــ رَ رَ "ال َضــ :�قولــه 
  على منزله.. ويتشرف

ـــه ذلـــك وهـــذا  وألنـــه لـــو أراد أن يفـــتح كـــوة ويشـــرف منهـــا عليـــه مل يكـــن ل
ووجه نفيه أن أحداً ال جيرب على البناء يف حقه كما لو انفرد به وليس  مبنزلته،

عليــه؛ ألن حــق بــذلك حــق الشــريك يوجــب إجبــار الشــريك اآلخــر  إذا تعلــق
الشــريك هــو منــع هــذا االطــالع عليــه، فأمــا يف وجــوب الشــريك اآلخــر عليــه 

البنـاء  )6(ألن حـق الشـريك هـو منـع هـذا مـن االطـالع عليـه، فأمـا يف وجـوب
  فال..
يبـــين مـــن يشـــاء  مث )8(فإمـــا يقتســـمان العرصـــة )7(وإذا ثبـــت أنـــه ال جيـــرب 

منهما لنفسه، والبئر بني اثنني إذا غارت فإصالحها عليهمـا فـإن أىب أحـدمها 
  فإمنا يتخرج على روايتني كاجلدار.

                                                           

 ).493) الكافى: (ص: 2/293: التفريع: (انظر )1(

)2( .mفي (م): إ 

 ).491) الكافى: (ص: 2/293: التفريع: (انظر )3(

 ) فوجه إثباته: سقطت من (م).4(

 سبق تخريج الحديث. )5(

 في (ق): وجوبھا. )6(

 في (ق): كالجبر. )7(

 بالقرعة.في (ق):  )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1010xWUJن��&%��7��7�%&�ن�4�W9�P�ZYN�Q0��L�(���%(�/��K2���KxWUJو�@*��7�%&�ن�4�W9�P�ZYN�Q0��L�(���%(�/��K2���KxWUJو�@*��7�%&�ن�4�W9�P�ZYN�Q0��L�(���%(�/��K2���KxWUJو�@*��7�%&�ن�4�W9�P�ZYN�Q0��L�(���%(�/��K2���KxWUJو�@*��7�%&�ن�4�W9�P�ZYN�Q0��L�(���%(�/��K2���KxWUJو�@*��7�%&�ن�4�W9�P�ZYN�Q0��L�(���%(�/��K2���KxWUJو�@*��7�%&�ن�4�W9�P�ZYN�Q0��L�(���%(�/��K2���KxWUJو�@*���4�W9�P�ZYN�Q0��L�(���%(�/��K2���Kو�@*
من له مسيل ماء علـى سـطح لرجـل فالنفقـة للسـطح علـى مالكـه دون مـن 

شرب يف بستان لرجل فاحتاجـت سـاقيته أو ـره إىل  له حق املسيل، ومن له
والفـرق أن صـاحب املسـيل لـه حـق مـرور  )2(، قـال)1(نفقة فهي عليهما مجيعا

الســـطح متكينـــه مـــن ذلـــك ولـــيس لـــه  )3(املـــاء علـــى (الســـطح فعلـــى صـــاحب)
ألن  ؛ملــك يف الســطح فلــم تلزمــه نفقــة عليــه، ولــيس كــذلك صــاحب الشــرب

صـــاحب البســـتان فلـــذلك لزمـــه اإلنفـــاق علـــى موضـــع املـــاء ملـــك بينـــه وبـــني 
  الساقية معه.
z���z���z���z���z���z���z���z���1111x*ق�א��!�F��!6�q%�8)���7א�*k�7�Kx*ق�א��!�F��!6�q%�8)���7א�*k�7�Kx*ق�א��!�F��!6�q%�8)���7א�*k�7�Kx*ق�א��!�F��!6�q%�8)���7א�*k�7�Kx*ق�א��!�F��!6�q%�8)���7א�*k�7�Kx*ق�א��!�F��!6�q%�8)���7א�*k�7�Kx*ق�א��!�F��!6�q%�8)���7א�*k�7�Kx*ق�א��!�F��!6�q%�8)���7א�*k�7�K��

إذا خيف على املركب الغرق فطـرح بعـض مـا فيـه مـن املتـاع بـإذن أربابـه أو 
  يكون منهم على قدر أمواهلم.. )4(بغري إذم فإنه

االمتنــــاع مــــن طــــرح متاعــــه إن احتــــيج ختفيــــف املركــــب  )5(وال جيــــوز ألحــــد
ألن يف االمتنــاع مــن ذلــك تلفــه وتلــف غــريه وســواء  ؛)6(ورجيــت بــذلك جناتــه

الرجل متاعـه بنفسـه أو طرحـه غـريه احلكـم فيـه سـواء، وال فـرق بـني إذنـه  طرح
وعــــدم إذنــــه فيمــــا يلزمــــه فعلــــه ألن الطــــارح فعــــل مــــا يلزمــــه هــــذا فعلــــه فكــــان  

  كالنائب عنه..
ألن احلق يف ذلك جلميعهم،  ؛وإمنا قلنا: إنه يكون بينهم على قدر أمواهلم

إليـه  )7(وألن غرق املركب إمنا خيف ألجـل متـاعهم فكـانوا شـركاء فيمـا حيتـاج

                                                           

 ).495) الكافى: (ص: 2/393)، التفريع: (4/376: المدونة: (انظر )1(

 ) قال: سقطت من (م).2(

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).3(

 في (م): فإنھم. )4(

 في (م): uحدھما. )5(

 ).492)، والكافى: (ص: 2/295: التفريع: (انظر )6(

 في (ق): يحتاجوا. )7(
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 ؛فقيـل: يكـون يف وقـت الطـرح من التخفيف..وقد اختلف يف اعتبـار القيمـة:
 علــق ــا الضــمانألن ســائر املتلفــات تقــوم حــال اإلتــالف يف املواضــع الــيت يت

وقيــل: يف أقــرب املواضــع إليــه ألنــه يف البحــر ال قيمــة لــه ألنــه ال يســاوي شــيئاً 
  يف املاء ويتلف كما ال يقوم املرتد وقت قتله. وهو يطرح

إليـه سـو اه إذ هـو أوىل ) 1(وقيل: الثمن الذي اشرتى به ألنه ليس ما يرجتـع
املركـــب شـــيء ألنـــه مل أقـــرب املواضـــع إىل موضـــع الغـــرق، وال يلـــزم عمـــال  مـــن

  اخلوف ألجلهم. يكن
z���z���z���z���z���z���z���z���1212x�2��*P�7�c�3*(אم�
Y;א�Kx�2��*P�7�c�3*(אم�
Y;א�Kx�2��*P�7�c�3*(אم�
Y;א�Kx�2��*P�7�c�3*(אم�
Y;א�Kx�2��*P�7�c�3*(אم�
Y;א�Kx�2��*P�7�c�3*(אم�
Y;א�Kx�2��*P�7�c�3*(אم�
Y;א�Kx�2��*P�7�c�3*(אم�
Y;א�K��

 ؛إذا اصــطدم مركبــان يف جريهمــا فانكســر أحــدمها فــال ضــمان علــى اآلخــر
ألن التفــريط مــن  ؛)2(ال صــنع لــه يف ذلــك خبــالف الــراكبني علــى فرســني ألنــه
أال الصــادم إذ هــو قــادر علــى ضــبط الفــرس وعالجــه، وإال فكــان جيــب  قبــل

  ال يضبط لئال جيين على غريه. يركب فرساً 
  

  

<<<<<<<<  

                                                           

 في (م): ما يرجع. )1(

 ).493) الكافى: (ص: 2/295: التفريع: (انظر) 2(



505 

  

����������������  ))�W))11א��د�+!�Wא��د�+!�Wא��د�+!�Wא��د�+!�Wא��د�+!�Wא��د�+!�Wא��د�+!�Wא��د�+!

��°�����m�m�m�mقولــــــه تعــــــاىل:)  2(األصــــــل يف الوديعــــــة �̄�®��¬��«��ª����©���°�� �̄�®��¬��«��ª����©���°�� �̄�®��¬��«��ª����©���°�� �̄�®��¬��«��ª����©
±±±±llll)3(،  أد األمانة إىل مـن ائتمنـك وال ختـن مـن خانـك"�وقوله" :)؛ )4

إىل يومنــا، وهــي أمانــة  -�-النــيب  وألن عمــل املســلمني جــار ــا منــذ عهــد
وال يضـــمنها املـــودع؛ ألن قبضـــها ينفـــع صـــاحبها علـــى التجريـــد: فـــإن  حمضـــة،

ادعــى أــا تلفــت فــالقول قولــه فيهــا؛ ألن يــده عليهــا يــد أمانــة، وســواء كــان 
  متهماً أو غري متهم ألن را رضي بأمانته سواء قبضها ببينة أو بغري بينة.

z���z���z���z���z���z���z���z���11x��S��(�Q0א,�دع�9د�����Lאد���Kx��S��(�Q0א,�دع�9د�����Lאد���Kx��S��(�Q0א,�دع�9د�����Lאد���Kx��S��(�Q0א,�دع�9د�����Lאد���Kx��S��(�Q0א,�دع�9د�����Lאد���Kx��S��(�Q0א,�دع�9د�����Lאد���Kx��S��(�Q0א,�دع�9د�����Lאد���Kx��S��(�Q0א,�دع�9د�����Lאد���K��
مالكهــا فــذلك علــى وجهــني: إن قبضــها بغــري بينــة فــإن ادعــى ردهــا علــى 

، )5(فالقول قوله يف ردها كالتلف، وإن كان قبضها ببينة مل تقبل منه إال ببينـة
ألن رب املال مل يرض بأمانته علـى التجريـد، وإمنـا رضـي  ؛)6(خالفاً للشافعي

ا يف احلفظ دون القبض ألنه توثق منه مبا أشهد عليه (حني قبضها فوجـب 
ألنـه ال ميكـن  ؛التلـف )7(مان وإال مل ينتفع باإلشـهاد ـا، وال يلـزم عليـه)الض

  اإلشهاد عليه.

                                                           

 ) عنوان الباب: سقط من (م).1(

) الوديعة: ق�ال اب�ن ف�ارس: ال�واو وال�دال والع�ين أص�ل واح�د ي�دل عل�ى الت�رك والتخلي�ة ودع�ه: ترك�ه (معج�م 2(
 ).2/185)، وفي اmصطQح ھي: مال وُكلَّ على حفظه (الفواكه الدواني: 6/96مقاييس اللغة: (

 .58سورة النساء، ا.ية:  )3(

)، والترم�ذي ف�ي البي�وع بع�د 3/805أخرجه أبو داود في البيوع باب ف�ي الرج�ل يأخ�ذ حق�ه م�ن تح�ت ي�ده: ( )4(
) وق�ال: حس�ن غري�ب، والح�اكم 3/564باب:  ما جاء في النھي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخصر ببيعھا له: (

 ) وقال على شرط مسلم.2/46(

 ).403)، الكافى: (ص:231)، الرسالة: (ص:2/269)، وما بعدھا التفريع: (4/451ونة: (: المدانظر )5(

 ).113)، اzقناع (ص: 147)، مختصر المزني (ص: 3/245: اuم: (انظر )6(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )7(
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z���z���z���z���z���z���z���z���22x*qNذא��*ض���20دع�E�Kx*qNذא��*ض���20دع�E�Kx*qNذא��*ض���20دع�E�Kx*qNذא��*ض���20دع�E�Kx*qNذא��*ض���20دع�E�Kx*qNذא��*ض���20دع�E�Kx*qNذא��*ض���20دع�E�Kx*qNذא��*ض���20دع�E�K��
إذا عرض للمودع سفر مل جيز له أن يسافر بالوديعة، فـإن سـافر ـا ضـمن 

، خالفـــاً أليب حنيفـــة يف تضـــمينه مـــع )1(تلفـــت كـــان الســـفر آمنـــا أو خموفـــاً  إن
ملــا روي "أن املســافر عــن نفســه ومالــه لعلــى قلــت إال مــا وقــى اهللا  ،)2(اخلــوف
وألن الســفر غــرر ومل يــأذن لــه صــاحبها بــالتغرير ــا،  ؛يعــين اهلــالك )3(تعــاىل"

  واعتباراً بالسفر املخوف.
z���z���z���z���z���z���z���z���33x!�C�
6����6
�E�Kx!�Cذא�94אد�א,�دع�א�%q*���ود�����6
�E�Kx!�Cذא�94אد�א,�دع�א�%q*���ود�����6
�E�Kx!�Cذא�94אد�א,�دع�א�%q*���ود�����6
�E�Kx!�Cذא�94אد�א,�دع�א�%q*���ود�����6
�E�Kx!�Cذא�94אد�א,�دع�א�%q*���ود�����6
�E�Kx!�Cذא�94אد�א,�دع�א�%q*���ود�����6
�E�Kx!�Cذא�94אد�א,�دع�א�%q*���ود�������E�Kذא�94אد�א,�دع�א�%q*���ود�

 ؛احـد منهمـاإذا ثبت أنه ال يسـافر ـا فإنـه يودعهـا ثقـة وال ضـمان علـى و 
  ميكنه حفظها بآكد من هذا الوجه. ألنه ال
z���z���z���z���z���z���z���z���44xWUJ�!+�دع�א��د���7א,%&�دع��KxWUJ�!+�دع�א��د���7א,%&�دع��KxWUJ�!+�دع�א��د���7א,%&�دع��KxWUJ�!+�دع�א��د���7א,%&�دع��KxWUJ�!+�دع�א��د���7א,%&�دع��KxWUJ�!+�دع�א��د���7א,%&�دع��KxWUJ�!+�دع�א��د���7א,%&�دع��KxWUJ�!+�دع�א��د���7א,%&�دع��K��

ألن مالكهــا رضــي بأمانتــه دون  ؛ضــمن )5(اســتودعها مــن غــري عــذر )4(إذا
أمانـــــة غـــــريه، ومل يـــــأذن لـــــه يف دفعهـــــا إىل غـــــريه فكـــــان متعـــــدياً بـــــذلك فلزمـــــه 

ألن هنــاك ضــرورة داعيــة إىل مــا  ؛الضــمان، ويفــارق ذلــك حاجتــه إىل الســفر
 ؛فعلــه، وكــذلك إذا خــاف عــورة منزلــه فلــه أن يودعهــا غــريه، وال ضــمان عليــه

ألن ذلـك جيـري جمـرى إرادة الســفر ولكـن ال يصـدق علــى اخلـوف علـى منزلــه 
  إال بأمر يظهر يعلم صدقه فيه. 

  

  

                                                           

 ).403) الكافى: (ص: 2/270)، التفريع: (4/352: المدونة: (انظر )1(

 ).2/198مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )،164الطحاوي (ص: : مختصر انظر )2(

)، وق�ال الح�افظ اب�ن حج�ر: رواه الس�لفي ف�ي أخب�ار أب�ي الع�رء 2/564) ذكره ابن قتيبة في غريب الح�ديث: (3(
: تلخ�يص انظ�رالمعري، وأسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس، وأنكره النووي في ش�رح المھ�ذب، (

 .)3/98الحبير: (

 في (م): وإن. )4(

 ).403) الكافى: (ص: 2/270)، التفريع: (355-4/351: المدونة: (انظر )5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���55xWUJ�5(�/�+���
0��mE�/02��*q%�7א��aً�(�/��E�5ذא�د�E�KxWUJ�5(�/�+���
0��mE�/02��*q%�7א��aً�(�/��E�5ذא�د�E�KxWUJ�5(�/�+���
0��mE�/02��*q%�7א��aً�(�/��E�5ذא�د�E�KxWUJ�5(�/�+���
0��mE�/02��*q%�7א��aً�(�/��E�5ذא�د�E�KxWUJ�5(�/�+���
0��mE�/02��*q%�7א��aً�(�/��E�5ذא�د�E�KxWUJ�5(�/�+���
0��mE�/02��*q%�7א��aً�(�/��E�5ذא�د�E�KxWUJ�5(�/�+���
0��mE�/02��*q%�7א��aً�(�/��E�5ذא�د�E�KxWUJ�5(�/�+���
0��mE�/02��*q%�7א��aً�(�/��E�5ذא�د�E�K��
         إذا دفــع إليــه مــاالً يف الســفر حيملــه إىل بلــد فعرضــت لــه إقامــة فلــه أن يبعثــه

              ، والفــرق بينــه وبــني مبتــدئ الســفر أن هــذا قــد أذن لــه )1(مــع غــريه وال ضــمان
يف السـفر بـه إىل ذلـك البلــد فلـم يتعـد بـدفعها إىل غــريه مـع الضـرورة واحلاضــر 

  خيالفه.
z���z���z���z���z���z���z���z���66�+��^qe4ذא�E�K�+��^qe4ذא�E�K�+��^qe4ذא�E�K�+��^qe4ذא�E�K�+��^qe4ذא�E�K�+��^qe4ذא�E�K�+��^qe4ذא�E�K�+��^qe4ذא�E�K��������x!+�א��دx!+�א��دx!+�א��دx!+�א��دx!+�א��دx!+�א��دx!+�א��دx!+�א��د��

إذا أنفـق بعـض الوديعـة ضــمن قـدر مـا أنفــق دون مجيعهـا، وإن أنفـق الكــل 
أو الــــبعض مث رد مــــا أنفــــق فــــال ضــــمان عليــــه خالفــــاً لعبــــد امللــــك يف إلزامــــه 

؛ ألن الــذي أوجــب عليــه الضــمان تعديــه باألخــذ فــإذا ردهــا فقــد )2(الضــمان
أمـر بـه فلــم زال التعـدي فسـقط الضــمان، وألنـه حـافظ هلــا علـى الوجـه الــذي 

يلزمـــه ضـــمان كاالبتـــداء، ووجـــه قـــول عبـــد امللـــك: أنـــه قـــد خـــرج عـــن األمانـــة 
وصــار متعــدياً بأخــذها فــرده إياهــا ال يزيــل عنــه الضــمان كمــا لــو جحــدها مث 

  اعرتف ا.
z���z���z���z���z���z���z���z���77KKKKKKKK��xزن��ل�4و��S�������(�/���2د���*�������Nط�א��2vن����*د���������(�/���2��Sل�4و���زن��Nxط�א��2vن����*د���������(�/���2��Sل�4و���زن��Nxط�א��2vن����*د���������(�/���2��Sل�4و���زن��Nxط�א��2vن����*د���������(�/���2��Sل�4و���زن��Nxط�א��2vن����*د���������(�/���2��Sل�4و���زن��Nxط�א��2vن����*د���������(�/���2��Sل�4و���زن��Nxط�א��2vن����*د���������(�/���2��Sل�4و���زن��Nxط�א��2vن�

نطة والعسل وكـل وسقوط الضمان بالرد فيما له مثل كالذهب والفضة واحل
؛ )4(الضـمان )3(يكـال أو يـوزن، فأمـا فيمـا يلـزم فيـه القيمـة فـال يسـقط عنـه مـا

حمتاجـــة إىل اجتهـــاد وحكـــم فـــال يقبـــل حكمـــه لنفســـه، واملثـــل ال  ألن القيمـــة
  اجتهاد فيه. 

  

  

                                                           

 ). 2/270)، التفريع: (4/354: المدونة: (انظر )1(

 ).403)، الكافى: (ص:231)، الرسالة: (ص:2/271)، التفريع: (4/356: المدونة: (انظر )2(

 في (ق): فيه. )3(

 ).404-403)، الكافى: (ص: 231)، الرسالة: (ص:2/271)، التفريع: (4/259(: المدونة: انظر )4(
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z���z���z���z���z���z���z���z���88x[�4��(9د��/eE�/��-�7-��ل��Kx[�4��(9د��/eE�/��-�7-��ل��Kx[�4��(9د��/eE�/��-�7-��ل��Kx[�4��(9د��/eE�/��-�7-��ل��Kx[�4��(9د��/eE�/��-�7-��ل��Kx[�4��(9د��/eE�/��-�7-��ل��Kx[�4��(9د��/eE�/��-�7-��ل��Kx[�4��(9د��/eE�/��-�7-��ل��K��
، فــإذا قلنــا: )1(ويف قبــول قولــه إنــه رد مــا أخــذ أو مثلــه مــن غــري بينــة روايتــان

إىل أمانتــه كادعائــه التلــف أو الــرد؛ وألنــه منفــق هلــا  )2(إنــه يقبــل فألنــه موكــول
على وجه التأويل واعتقاد ردها فلم خيرجه ذلك عن األمانة، وإذا قلنا: إنه ال 
يقبل فألن الدين املتعلق بالذمة ال يربأ املقر به إال ببينة أو بإقرار الغرمي اعتباراً 

  ن.بسائر الديو 
z���z���z���z���z���z���z���z���99x!+�د�����b9��&3*א��!�א��Kx!+�د�����b9��&3*א��!�א��Kx!+�د�����b9��&3*א��!�א��Kx!+�د�����b9��&3*א��!�א��Kx!+�د�����b9��&3*א��!�א��Kx!+�د�����b9��&3*א��!�א��Kx!+�د�����b9��&3*א��!�א��Kx!+�د�����b9��&3*א��!�א��K��

؛ ألن صاحبها إمنـا دفعهـا إليـه ليحفظهـا عليـه ال )3(يكره أن يتجر بالوديعة
  ا، وإن فعل فعليه الضمان وله الربح. لينتفع

ومن أبضع معه بضاعة ليشرتي ا شيئاً فـاجتر فيهـا فـإن تلفـت ضـمن وإن 
بضـع

ُ
طالـب التنمـي والـربح فلـيس  ربح فالربح للمالك خبالف الوديعة؛ ألن امل

ملبضع معه قطعـه عنـه ونقلـه إىل ملكـه، وإن تلـف املـال ضـمن بتعديـه واملـودع 
  فلم يكن له من الربح شيء. )4(إمنا قصد احلفظ فقط

  

< << << << <

< << << << <

< << << << <

  
                                                           

 ).403)، الكافى: (ص: 231)، الرسالة: (ص:2/270)، التفريع: (4/254: المدونة: (انظر )1(

 ) في (ق): موكولة.2(

 ).405)، الكافى: (ص: 231)، الرسالة: (ص:2/271: التفريع: (انظر )3(

 في (م): m الربح. )4(
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��������

����������������  ))�W))11א�+�9��W!א�+�9��W!א�+�9��W!א�+�9��W!א�+�9��W!א�+�9��W!א�+�9��W!א�+�9�!

؛ )2(العاريـــة: متليـــك منـــافع العـــني بغـــري عـــوض، وهـــي جـــائزة منـــدوب إليهـــا
�m�m�m�m��L����K���J��I��H��L����K���J��I��H��L����K���J��I��H��L����K���J��I��H وقولــه تعــاىل:، )��m�m�m�mm��lm��lm��lm��lllll )3لقولــه تعــاىل:

MMMMllll )4( كـــــــل معـــــــروف صـــــــدقة"�، وقولـــــــه" :)العاريــــــــة  وقولـــــــه:، )5"
  وكذلك الصحابة. )7(استعار �؛ ألنه )6(مؤداة"
z���z���z���z���z���z���z���z���11x!�9�+אع�א��e4�Kx!�9�+אع�א��e4�Kx!�9�+אع�א��e4�Kx!�9�+אع�א��e4�Kx!�9�+אع�א��e4�Kx!�9�+אع�א��e4�Kx!�9�+אع�א��e4�Kx!�9�+אع�א��e4�K��

العريــة نوعــان: نــوع يظهــر هالكــه وال يكــاد خيفــى كالريــاع واحليــوان فهــذا ال 
ويغاب عليه فهـذا يضـمن إذا  يضمن إال بالتعدي، وضرب آخر خيفى هالكه

مل يعلم هالكه إال بقول املستعري، فإن علم بغـري قولـه ببينـة تقـوم علـى هالكـه 
مــــن غــــري تعــــد كــــان مــــن املســــتعري ففيــــه روايتــــان: إحــــدامها: ال يضــــمن وهــــو 

، وعنــد الشــافعي أــا )8(الصــحيح، واألخــرى: أنــه يضــمن وهــو قــول أشــهب
فــــة أن العاريــــة ال تضــــمن علــــى ، (وعنــــد أيب حني)9(مضــــمونة علــــى كــــل وجــــه

، فــــدليلنا علــــى ســــقوط الضــــمان يف احليــــوان والربــــاع مــــا روي: )11())10(وجــــه
                                                           

العاريَّة: بتشديد الياء، uن اuصل فيھا عاوره من قول�ك تع�اور الق�وم الش�يء إذا ت�داولوه بي�نھم ق�ال الش�اعر:  )1(
 ). 227إذا رد المعاور ما استعار (غرر المقالة ص: 

 ).407)، الكافى: (ص: 231)، الرسالة: (ص:269-2/267)، التفريع: (4/360: المدونة: (انظر )2(

 .77ية: سورة الحج، ا.) 3(

 .114سورة النساء، ا.ية: ) 4(

 سبق تخريج الحديث. )5(

)، اب��ن ماج��ه ف��ي الص��دقات ب��اب: الكفال��ة: 3/825أخرج��ه أب��و داود ف��ي البي��وع ب��اب ف��ي تض��مين العري��ة: ( )6(
)، وق�ال حس�ن غري�ب، وھ�و ص�حيح 3/565) والترمذي في البيوع، ببا: م�ا ج�اء أن العاري�ة م�ؤادة (2/804(

 ). 3/54، وتلخيص الحبير: (4/58نصب الراية،  انظربمجموع طرقه (

اس�تعار من�ه ي�وم حن�ين أدرع�اً. أخ�رج الح�ديث أب�و داود ف�ي  -�-رس�ول هللا كما جاء في حديث ص�فوان أن  )7(
)، 2/47) والح����اكم: (3/39)، وال���دارقطني: (3/401)، وأحم���د: (3/822البي���وع ب���اب: تض���مين العري���ة: (

 ). 6/89والبيھقي: (

 ).407)، الكافى: (ص: 231)، الرسالة: (ص:2/268)، التفريع: (4/361: المدونة: (انظر )8(

 ).114، اzقناع (ص: 116)، مختصر المزني ص: 3/244: اuم: (انظر )9(

 ).2/202)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (116: مختصر الطحاوي (ص: انظر )10(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )11(



510 

حيوان وعقار قبضه الستيفاء منفعة  )2(؛ وألنه)1("ليس على املستعري ضمان"
فلم يضمن تلفه كالعبد املستأجر والدار، وألنه مسـتعار تلـف مـن غـري تفـريط 

وجوب الضمان عليه فيما يغاب عليه أنـه  فلم يضمن كاألجراء، ودليلنا على
 )3(قبضــه ملنفعــة نفســه فلــم يكــن لــه حكــم األمانــة علــى التجريــد فــإذا مل يعلــم

تلفــه إال بقولـــه لزمـــه الضــمان، فأمـــا إذا قامـــت بـــه بينــة فوجـــه قولـــه ال ضـــمان 
عليــه أن التهمــة قــد انتفــت عنــه بقيــام البينــة علــى أنــه ال صــنع لــه بتلفــه فلــم 

، ووجــه قولــه إن عليــه الضــمان فــألن أصــله )4(ان كالعبــد احملــروسيلزمــه الضــم
  مأخوذ على الضمان ال على األمانة فلم ينتقل عن أصله حسماً للباب.

z���z���z���z���z���z���z���z���22x!�0Y(�0)!�4و�+(�b
(�b9��V�7א�Kx!�0Y(�0)!�4و�+(�b
(�b9��V�7א�Kx!�0Y(�0)!�4و�+(�b
(�b9��V�7א�Kx!�0Y(�0)!�4و�+(�b
(�b9��V�7א�Kx!�0Y(�0)!�4و�+(�b
(�b9��V�7א�Kx!�0Y(�0)!�4و�+(�b
(�b9��V�7א�Kx!�0Y(�0)!�4و�+(�b
(�b9��V�7א�Kx!�0Y(�0)!�4و�+(�b
(�b9��V�7א�K��

؛ ألن املــدة قــد صــارت )5(إذا أعــار شــيئاً إىل مــدة مل يكــن لــه أخــذه قبلهــا
رجــوع فيهــا كمــا لــيس لــه الرجــوع يف اهلبــة، حقــاً للمســتعري فلــم يكــن للمعــري ال

وأما العارية املطلقة فليس له الرجوع فيها إال بعد أن ينتفع املستعري ا انتفـاع 
؛ ألن العاريـــة هـــي هبـــة املنـــافع أو متليكهـــا، فـــإن  )7(خالفـــاً للشـــافعي )6(مثلهـــا

كانــت مــدة معلومــة احنصــرت عليهــا وإال لــزم مــن ذلــك مــا ينتفــع يف مثلــه مــن 
له أخـذها قبـل ذلـك لكـان رجوعـاً يف العاريـة؛ ألنـه قـد  )8(املدة؛ ألنه لو جاز

جعــل علـــى نفســـه إباحــة املنفعـــة وقـــد ملــك ذلـــك املســـتعري فلــم يكـــن للمعـــري 
  إبطاله عليه.

  
                                                           

) ع�ن عم�رو ب�ن عب�د الجب�ار ع�ن عبي�ده اب�ن حس�ان، وھم�ا 6/91)، والبيھق�ي: (3/41رقطني: () أخرجه ال�دا1(
  ).4/115ضعيفان (نصب الراية، 

 في (م): uنھا. )2(

 ) يعلم: سقطت من (م).3(

 في (م): المحرم. )4(

 ).408)، الكافى: (ص: 2/269: التفريع: (انظر )5(

 ).408)، ا الكافى: (ص: 2/268)، التفريع: (4/362: المدونة: (انظر )6(

 ).114)، اzقناع، (ص: 116: مختصر المزني (ص: انظر )7(

 في (ق): جازت. )8(
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h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<g’ÇÖ]g’ÇÖ]g’ÇÖ]g’ÇÖ]g’ÇÖ]g’ÇÖ]g’ÇÖ]g’ÇÖ]<<<<<<<<ë‚ÃjÖ]æë‚ÃjÖ]æë‚ÃjÖ]æë‚ÃjÖ]æë‚ÃjÖ]æë‚ÃjÖ]æë‚ÃjÖ]æë‚ÃjÖ]æ))11((<<<<<<<<

z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(11x�ًh�@�WUJ�Q0���0�4�K2���Kx�ًh�@�WUJ�Q0���0�4�K2���Kx�ًh�@�WUJ�Q0���0�4�K2���Kx�ًh�@�WUJ�Q0���0�4�K2���Kx�ًh�@�WUJ�Q0���0�4�K2���Kx�ًh�@�WUJ�Q0���0�4�K2���Kx�ًh�@�WUJ�Q0���0�4�K2���Kx�ًh�@�WUJ�Q0���0�4�K2���K��

mmmm��º��º��º��º لقوله تعـاىل:  ،)2(إذا أتلف على غريه شيئاً ظلماً لزمه بدل ما أتلف
¿��¾�������½��¼��»¿��¾�������½��¼��»¿��¾�������½��¼��»¿��¾�������½��¼��»llll )3(، :وقولـــه mmmm���~��}��|���~��}��|���~��}��|���~��}��|llll )4( ،

ــــــــه: ���m�m�m�mf��e��d��c��b����a وقول �̀�_��~f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~llll)5( ــــــــه ، وقول
، وألنــه أتلــف ملــك غــريه مــن غــري )6(: "طعــام كطعــام وصــفحة كصــفحة"�

، كالقصـاص )7(استحقاق عليه فلزمه بـدل مـا أتلـف ألن األبـدال يف املتلفـات
، معناه أن القاتل أو )�m�m�m�m§��¦��¥��¤§��¦��¥��¤§��¦��¥��¤§��¦��¥��¤llll )8: وقال تعاىليف النفوس، 

اجلــارح إذا علــم أنــه يُفعــل بــه مثــل مــا فعــل ارتــدع عــن  أن يفعــل ذلــك وانزجــر 
خيفة أن يقتص منه فكان يف ذلك حيـاة للنفـوس، وإال اجـرتأ النـاس بعضـهم 
(علــى بعــض كــذلك اجلنايــة علــى املــال لــو مل جيــب فيهــا البــدل الجــرتأ النــاس 

  على أموال بعض إذ ال بدل يلزمهم. )9( بعضهم)
��������
��������

                                                           

) وھ�و ف�ي اmص�طQح: أخ�ذ م�ال غي�ر منفع�ة 1/194الغصب: في اللغة: ھو أخ�ذ الش�يء ض�لماً (الص�حاح:  )1(
ف�ي الش�يء بغي�ر إذن رب�ه  )، أما التعدي: فھ�و التص�رف350ظلماً قھراً m لخوف قتال (حدود ابن عرفة ص: 

 ).351قصد تملكه (حدود ابن عرفة ص: 

 ).428)، الكافى: (ص: 232)، الرسالة: (ص:2/274)، التفريع: (4/176: المدونة: (انظر )2(

 .42سورة الشورى، ا.ية: ) 3(

 .40سورة الشورى، ا.ية:  )4(

 .194سورة البقرة، ا.ية: ) 5(

) ولفظ الحديث في الترمذي ف�ي اuحك�ام، 3/108باب: إذا كسر قصعة...: ( القصة في البخاري في المظالم، )6(
 )، وقال حسن صحيح.3/631باب: ما جاء فيمن يكسر له الشيء: (

 في (م): وقد قال هللا تعالى. )7(

  .179سورة البقرة، ا.ية:  )8(
 ما بين قوسين: سقط من (ق). )9(
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z���z���z���z���z���z���z���z���22x�0&,ل�א
�
ل�א,&�7�Kx�0د��5�
ل�א,&�7�Kx�0د��5�
ل�א,&�7�Kx�0د��5�
ل�א,&�7�Kx�0د��5�
ل�א,&�7�Kx�0د��5�
ل�א,&�7�Kx�0د��5�
ل�א,&�7�Kx�0د��5����7�Kد��5

(كــذلك اجلنايــة علــى املــال لــو مل جيــب فيهــا البــدل الجــرتأ النــاس بعضــهم 
تَلــف إىل صــاحبه )1(علــى بعــض)

ُ
تِلــف دفــع بــدل امل

ُ
، فــإذا ثبــت ذلــك فعلــى امل

  والبدل نوعان:
زن، فمـن أتلـف علـى مثل من طريق اخللقة والصورة: فهو كل ما يكـال ويـو 

كالــــذهب،   )2(غــــريه شــــيئاً ممــــا يكــــال أو يــــوزن لزمــــه رد مثلــــه ال قيمتــــة وذلــــك
، والنحـــــــاس، واحلنطـــــــة، والشـــــــعري، وســـــــائر )3(والفضـــــــة، واحلديـــــــد، والصـــــــفر

املأكوالت، وال تلزمه القيمة إمنا يصار إليها عند تعذر املثـل مـن طريـق اخللقـة 
ا باملتلف فاملثل مـن طريـق اخللقـة ألا ضرب من احلكم واالجتهاد يف تعديله

  ال اجتهاد فيه فكان كاالجتهاد مع وجود النص إذ ال فائدة فيه.
فأمـــا مـــا ال يكـــال وال يـــوزن: كالثيـــاب وســـائر العـــروض، والرقيـــق، واحليـــوان 

، خالفــاً ملــن حكــي عنــه أنــه يلزمــه مثلــه مــن )4(فيلزمــه بإتالفــه قيمتــه دون مثلــه
شركاً له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد : "من أعتق �؛ لقوله )5(جنسه

، )7("العبـــد فـــأعطى شـــركاءه حصصـــهم وأعتـــق عليـــه العبـــد) 6(قـــوم عليـــه قيمـــة
والعتـــق إتـــالف مث أوجـــب القيمـــة فيـــه دون املثـــل فكـــان ذلـــك أصـــالً يف بابـــه، 
وألن كــل مــا ال يكــال وال يــوزن فــالغرض منــه أعيانــه دون مبلغــه فوجــب قيمــة 

  العني.

                                                           

 ما بين قوسين: سقط من (م). )1(

 كذلك.في (ق):  )2(

  ). 342المصباح المنير ص: (النحاس -بضم وكسر الصاد -) الصفر: 3(

 – 428الك�افى: (ص:  )232ص:)، الرس�الة: (275 - 2/274)، التفري�ع: (188 -4/182: المدون�ة: (انظر )4(
429( 

 ).5/239: المغني: انظر) يحكى عن عبد هللا بن الحسن العنبري أنه يضمن بمثله من جنسه (5(

 ة: سقطت من (م).قيم )6(

)، ومس�لم ف�ي العت�ق: 3/111) أخرجه البخاري في الشركة، باب: تق�ويم اuش�ياء ب�ين الش�ركاء بقيم�ة الع�دل: (7(
)2/1139.( 
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ويــوزن الغــرض منــه مبلغــه فكــان فيــه مثلــه، والقيمــة املعتــربة يــوم  ومــا يكــال
التعدي واجلناية ال يوم احلكم ألن احلكم معلق بذمته بالتعدي ال بـاحلكم إذ 
مطالبة احلاكم إمنا هي بأمر قد تقدم وجوبه وإمنا ينكشف باحلكم مبقـدار مـا 

  اشتغلت به ذمته.
z���z���z���z���z���z���z���z���33��q®אق�وא�NAع�א�q�9א�bم�)*א��
��K��q®אق�وא�NAع�א�q�9א�bم�)*א��
��K��q®אق�وא�NAع�א�q�9א�bم�)*א��
��K��q®אق�وא�NAع�א�q�9א�bم�)*א��
��K��q®אق�وא�NAع�א�q�9א�bم�)*א��
��K��q®אق�وא�NAع�א�q�9א�bم�)*א��
��K��q®אق�وא�NAع�א�q�9א�bم�)*א��
��K��q®אق�وא�NAع�א�q�9א�bم�)*א��
��Kx�0&,ل�א
��7���x�0&,ل�א
��7���x�0&,ل�א
��7���x�0&,ل�א
��7���x�0&,ل�א
��7���x�0&,ل�א
��7���x�0&,ل�א
��7���x�0&,ل�א
��7�����

؛ )1(وال يراعــي ارتفـــاع األســـواق واخنفاضـــها كمـــا ال يراعـــي ذلـــك يف الســـرقة
  ألن القيمة متعلقة بالذمة تعلقاً منربماً حني التعدي وال يؤثر ذلك بغريها.

z���z���z���z���z���z���z���z���44x'���6:א�*�4�7�Kx'���6:א�*�4�7�Kx'���6:א�*�4�7�Kx'���6:א�*�4�7�Kx'���6:א�*�4�7�Kx'���6:א�*�4�7�Kx'���6:א�*�4�7�Kx'���6:א�*�4�7�K��
  اجلناية على ضربني: 

جيــب فيــه مــا جنايــة تُبطــل يســرياً مــن املنفعــة وجلهــا مــن الســلعة بــاق فهــذا 
نقص: وذلك بأن تقوم وقت اجلناية صحيحة، وتقوم باجلناية فيلزم اجلـاين مـا 

، وإمنــا قلنــا ذلــك؛ ألن الــذي يلزمــه بــدل ممــا أتلــف واإلتــالف )2(بــني القيمتــني
  إمنا يكون هلذا القدر من املنافع فلم يضمن ما زاد عليه..

ذي لــه يــراد والضــرب اآلخــر جنايــة تُبطــل الغــرض املقصــود مــن الشــيء والــ
وإن بقيـت فيــه منـافع تابعــة غـري مقصــودة: فهـذا يكــون صـاحبه خمــرياً إن شــاء 
أخذ ما بني قيمته صحيحاً ومعيباً، وإن شاء أسلمه وأخـذ قيمتـه وذلـك مثـل 

عليه رجل فيقطع يـده أو  )3(أن يكون لرجل عبد يزيده لبعض املنافع فيتعدى
يف العــادة، وكــذلك املركــوب  فيبطــل عليــه الغــرض الــذي يــراد لــه يــراد )4(يعميــه

الذي يراد للجمال والركـوب يقطـع أذنيـه أو ذنبـه فيبطـل الغـرض املقصـود منـه 

                                                           

 : المراجع السابقة.انظر )1(

)، الك�افى: (ص:  233-232)، الرس�الة: (ص:275-2/274)، وما بعدھا التفريع: (4/182: المدونة: (انظر )2(
428-430.( 

 في (م): فتقدر. )3(

 في (م): أو يعميه. )4(
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اســـتعماله يف احلمـــل ونقـــل الـــرتاب أو مـــا أشـــبه ذلـــك،  )1(وإن كـــان يبقـــى فيـــه
  .)3(: عليه فبذلك مثل ما بني القيمتني)2(وقال أبو حنيفة والشافعي

ذا الفعل غرضـه املقصـود منـه ضـمانه  وإمنا قلنا ذلك؛ ألنه قد أتلف عليه
  اعتباراً به لو أحرقه أو أتلف مجيعه.

z���z���z���z���z���z���z���z���55x
�����
�2��7�Kxن�א��L�Fא,��������
�2��7�Kxن�א��L�Fא,��������
�2��7�Kxن�א��L�Fא,��������
�2��7�Kxن�א��L�Fא,��������
�2��7�Kxن�א��L�Fא,��������
�2��7�Kxن�א��L�Fא,��������
�2��7�Kxن�א��L�Fא,�����������2��7�Kن�א��L�Fא,���

الشـــيء املغصـــوب مضـــمون باليـــد فمـــن غصـــب شـــيئاً فقـــد ضـــمنه إىل أن 
يــرده: فــإن رده كمــا غصــبه ســقط عنــه الضــمان ولــزم املالــك قبولــه، فــإن تلــف 

على أي وجه تلف ضمنه بقيمته يوم الغصب، إمـا مبثلـه إن كـان ممـا  )4(عنده
له مثل أو بقيمتـه إن كـان ممـا ال مثـل لـه أي نـوع كـان مـن ذهـب أو فضـة أو 

، خالفـاً أليب حنيفـة يف قولـه: إن كـل مـا ال يصـح )5(حيوان أو متـاع أو عقـار
إال  نقلــه كالضــياع والعقــار فــإن الغاصــب ال يضــمنه (بإخراجــه عــن يــد مالكــه

  .)7(باإلتالف )6( بأن جيين هو عليه فيتلف فيضمنه)
يضمن بـه مـا ينقـل وحيـول مـن األعيـان فإنـه يضـمن  )8(ودليلنا أن كل معىن

له ما ال ينقل منها وال حيول كالقبض يف البيع، واعتبـاراً مبـا ال ينقـل وال حيـول 
بعلة أا أعيان مقصورة؛ وألن الغصب سبب للضـمان فوجـب أن يضـمن بـه 

 العقار والنخل كاإلتالف به.

��������
��������

                                                           

 في (ق): معه. )1(

 ).117)، مختصر المزني (ص: 120-117: مختصر الطحاوى (ص: انظر )2(

 في (ق): في ذلك ما بين القيمتين. )3(

 في (م): عمده. )4(

 ).  428) ، الكافى: (ص: 232)، الرسالة:(ص:276-2/274)، التفريع: (4/184: المدونة: (انظر )5(

 ما بين قوسين سقط من (ق). )6(

 ).2/189)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (118: مختصر الطحاوي (ص: انظر )7(

 في (ق): كل وصي. )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���66x/S��(�
��mE�
�)���Kx/Sزوאل�א��2vن�����د�bא,�����mE�
�)���Kx/Sزوאل�א��2vن�����د�bא,�����mE�
�)���Kx/Sزوאل�א��2vن�����د�bא,�����mE�
�)���Kx/Sزوאل�א��2vن�����د�bא,�����mE�
�)���Kx/Sزوאل�א��2vن�����د�bא,�����mE�
�)���Kx/Sزوאل�א��2vن�����د�bא,�����mE�
�)���Kx/Sزوאل�א��2vن�����د�bא,�����mE����Kزوאل�א��2vن�����د�bא,���

ألنه قد فعـل مـا كـان عليـه أن يفعلـه  ؛وإمنا قلنا: إنه إذا رده فال شيء عليه
مــــن إزالــــة يــــده عنــــه وتــــرك إمســــاكه ظلمــــاً وإعادتــــه إىل يــــد مالكــــه فــــزال عنــــه 

  الضمان لزوال السبب املوجب له وهو الغصب.
z���z���z���z���z���z���z���z���77xWUJو�K2%��R;��א��
6����K2%وE�KxWUJذא�زאد�א,����R;��א��
6����K2%وE�KxWUJذא�زאد�א,����R;��א��
6����K2%وE�KxWUJذא�زאد�א,����R;��א��
6����K2%وE�KxWUJذא�زאد�א,����R;��א��
6����K2%وE�KxWUJذא�زאد�א,����R;��א��
6����K2%وE�KxWUJذא�زאد�א,����R;��א��
6����K2%وE�KxWUJذא�زאد�א,����R;��א��
6����E�Kذא�زאد�א,���

املغصــوب عنــد الغاصــب بســمن أو فراهــة يف تعلــم صــنعة أو زيــادة إذا زاد 
للمالـك أخـذه وال شـيء للغاصـب وال أجـرة  )1(تسوق أو مـا أشـبه ذلـك فإمنـا

عليــه ملــا علــم مــن ذلــك؛ ألن املالــك مل يــأذن لــه، ولــيس بعــني ميكنــه ارجتاعــه 
، فأمــا إن زاد عنــده بســمن أو غــريه مث تلفــت تلــك الزيــادة فلــم يكــن لــه شــيء

ورجــع إىل مــا كــان عليــه عنــد الغصــب فــرده علــى احلــال الــيت غصــبه عليهــا لــزم 
، خالفـــاً للشـــافعي يف قولـــه: إنـــه )2(املالـــك أخـــذه وال ضـــمان علـــى الغاصـــب

  .)3(يضمن ما نقص عنده فريد األرش معه
لغصـب ومـا طـرأ علـى أبعاضـها أو ودليلنا أن من أصلنا أنه ضامن هلا يـوم ا

من نقصـان أو زيـادة فـال حكـم لـه؛ ألنـه طـارئ علـى عـني مضـمونة،  )4(مثنها
وألن رجـــوع العـــني املغصـــوبة إىل مالكهـــا علـــى الصـــفة الـــيت غصـــبت يوجـــب 

ــــده ــــو مل تــــزد عن ــــة  )5(القبــــول فوجــــب ســــقوط الضــــمان أصــــله ل واعتبــــاراً حبوال
  األسواق.

  

  

  
                                                           

 فإنما: سقطت من (م). )1(

 ).  428)، االكافى: (ص: 278-23/276)، التفريع: (4/176: المدونة: (انظر )2(

 ).115-114اzقناع (ص:  )،117)، مختصر المزني (ص: 3/246: اuم: (انظر )3(

 في (م): على أنقاضھا أو بدنھا. )4(

 في (م): لو لم نرد عينه. )5(
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إذا رده ناقصــاً يف بدنــه عمــا غصــبه عليــه فــإن املالــك خمــري بــني أن يأخــذه 
، وإمنا قلنا ذلك؛ ألنه ُمتعدى )2(ويضمنه القيمة يوم الغصب )1(وبني أن يرده

mmmm��º��º��º��º عليـــه والغاصـــب هـــو املتعـــدي فكـــان أوىل باحلمـــل عليـــه لقولـــه تعـــاىل:
¿��¾�������½��¼��»¿��¾�������½��¼��»¿��¾�������½��¼��»¿��¾�������½��¼��»llll )3( وألن املعتدى عليه خمري يف األصـول؛ ألنـه ،

فلــــه أن يقــــول: ال آخــــذها كســــرية وقــــد غصــــبت مــــين  )4(جمــــين عليــــه يف مالــــه
صــحيحة، فــإذا ثبــت أنــه خمــري بــأن كــان أخــذها ناقصــة فينظــر: فــإن كــان مــا 

ال بفعـــل مـــن الغاصـــب فلـــيس  )5(حـــدث ـــا مـــن الـــنقص بـــأمر مـــن اهللا تعـــاىل
و إســـــالمها وأخـــــذ الغاصـــــب بقيمتهـــــا يـــــوم للمالـــــك إال أخـــــذها بغـــــري أرش أ

فلــم  )6(الغصــب، وإمنــا قلنــا ذلــك؛ ألن الغاصــب كــان ضــامناً هلــا يــوم الغصــب
يكن ملا حدث من العيب فيها حكـم يف الضـمان؛ ألنـه علـى أصـل مضـمون 
فإذا اختار املالك أخذها فقد رضي بعيبها ألنه لو مل يرض به لكان يسلمها 

د األرش مل يكن له ذلك؛ ألن الغاصب مل يكن ويرجع بالقيمة، فإذا قال أري
ضامناً ملا حدث بانفراده، وإمنا كان ضامناً له بضمان اجلملة وأبعاضها تابعـة 

  هلا. 
z���z���z���z���z���z���z���z���99xR;��א���+q���q+��א���;E�KxRذא��Xe�3א:�6��Q0��!א,�����q+��א���;E�KxRذא��Xe�3א:�6��Q0��!א,�����q+��א���;E�KxRذא��Xe�3א:�6��Q0��!א,�����q+��א���;E�KxRذא��Xe�3א:�6��Q0��!א,�����q+��א���;E�KxRذא��Xe�3א:�6��Q0��!א,�����q+��א���;E�KxRذא��Xe�3א:�6��Q0��!א,�����q+��א���;E�KxRذא��Xe�3א:�6��Q0��!א,������E�Kذא��Xe�3א:�6��Q0��!א,���

فأمــا إن كانــت اجلنايــة بفعــل الغاصــب مثــل أن يقطــع يــدها أو يفقــأ عينهــا 
  : )7(أخذ أرش النقص؟ فيه خالف واختار أخذها فهل جيب له

                                                           

 في (م): يسلمه. )1(

 ).  232)، الرسالة: (ص: 278-2/274)، التفريع: (184-176/ 4: المدونة: (انظر )2(

 .42سورة الشورى، ا.ية:  )3(

 في (م): ملكه. )4(

 تعالى: سقطت من (ق). )5(

 ) لھا يوم الغصب: سقطت من (م).6(

 ).3/491)، المقدمات: (430-428)، الكافى: (ص: 233)، الرسالة: (ص:4/178: المدونة: (انظر )7(
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قال ابن القاسـم: لـه ذلـك، وقـال سـحنون وابـن املـواز: لـيس لـه إال أخـذها 
  ناقصة بغري أرش أو إسالمها والرجوع بالقيمة يوم الغصب..

ووجه قول ابن القاسم إنه جناية على ملك كاملبتدأة، وألن املالـك متعـدى 
  ..)1(غاصب بأيهما شاء)عليه بشيئني بالغصب (وباجلناية فله أخذ ال

ووجـــه قــــول ســــحنون وابــــن املــــواز إنـــه ضــــامن لقيمتهــــا بالغصــــب، واجلنايــــة 
الطارئــة بعــد الضــمان ال حكــم هلــا أصــله إذا كانــت مــن قبــل اهللا تعــاىل، ألن 
اجلنايـــة علـــى الـــنفس آكـــد وأغلـــظ مـــن اجلنايـــة علـــى األطـــراف، وقـــد ثبـــت أن 

وم الغصـب ففـي اجلنايـة علـى الغاصب لـو قتلهـا مل يلزمـه زيـادة علـى قيمتهـا يـ
  األطراف أوىل.

z���z���z���z���z���z���z���z���1010x�C4و��
E�Kxذא��f��K(�/��J����5q&6دא4�9و����C4و��
E�Kxذא��f��K(�/��J����5q&6دא4�9و����C4و��
E�Kxذא��f��K(�/��J����5q&6دא4�9و����C4و��
E�Kxذא��f��K(�/��J����5q&6دא4�9و����C4و��
E�Kxذא��f��K(�/��J����5q&6دא4�9و����C4و��
E�Kxذא��f��K(�/��J����5q&6دא4�9و����C4و��
E�Kxذא��f��K(�/��J����5q&6دא4�9و����C4و��
��E�Kذא��f��K(�/��J����5q&6دא4�9و���

إذا غصب داراً أو عبداً أو دابة أو ثوباً فلم ينتفع به بسكىن وال بركوب أو 
ــــه وال  ــــإكراء وال أغلــــه فــــال شــــيء علي ــــك وال ب ــــبس أو غــــري ذل اســــتخدام أو ل

، وقـال الشـافعي: تلزمـه أجـرة )2(غصـباً يف يـدهيطالب بأجرة املـدة الـيت بقيـت 
  :)3(املثل للمدة اليت قامت يف يده

ودليلنا أا منافع فلـم تسـتوف مـن املغصـوب فلـم يضـمنها الغاصـب أصـله 
منافع البضع، وهو أن حيبس حرة ال ميكنهـا التـزويج وأخـذ بـدل بضـعها حـىت 

فع تلفـت يف يـد مضت مدة من الزمان فإنـه ال يضـمن مهـر مثلهـا، وألـا منـا
  الغاصب من غري أن ينتفع ا أو يأخذ هلا بدًال فلم يضمنها كبضع األمة.

��������
��������

                                                           

 ما بين قوسين: سقط من (م). )1( 

 ).430)، الكافى: (ص: 232)، الرسالة: (ص:4/184: المدونة: (انظر )2( 

 ).117)، مختصر المزني (ص: 3/247: اuم: (انظر )3( 
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فأمـــا إذا انتفـــع الغاصـــب باملغصـــوب إمـــا بنفســـه مثـــل أن يســـكن الـــدار أو 
أخـــذ يركـــب الدابـــة أو يســـتخدم العبـــد أو يـــزرع األرض، أو أن يـــؤاجر ذلـــك ي

  غلته فقد اختلف فيه: 
ابـــن القاســـم بـــني العقـــار وبـــني احليـــوان فقـــال يف الربـــع: إن ســـكنه  )1(ففـــرق

لـزم غــرم  )2(بنفسـه أو زرع األرض لزمــه أجـرة املثــل، وإن كـان أكراهــا مـن غــريه
  ما أكراها به إن كان بقدر أجرة املثل وإن كان دون ذلك لزمه متام األجرة.

رجــــوع للمالـــك علـــى الغاصــــب ال فيمـــا انتفـــع بــــه ويف الـــدواب والرقيـــق ال 
بنفسه وال فيما أكراه واغتله، وقيل ال فرق بني ذلـك كلـه ويرجـع املالـك عليـه 
بكـراء وغلــة مــا اغتلــه وال يرجـع عليــه مبــا ركــب بنفسـه أو اســتخدم، وقيــل عــن 

إن املالـك ال يرجـع بشـيء أصـًال ال مـن أجـرة وال مـن كـراء ال فيمـا  )3(مالك:
اصــــب بنفســــه وال فيمــــا أكــــراه يف كــــل شــــيء مــــن الربــــاع واحليــــوان انتفــــع الغ

  .)4(وغريها، وأن املنافع بالضمان
 )5(ألن التغـــري ؛فوجـــه التفريـــق بـــني احليـــوان والربـــاع أن احليـــوان غـــري مـــأمون

والتلـف غالبـاً جيـوز عليـه فـيمكن أن يتلـف باسـتعماله فيلزمـه قيمتـه  يسرع إليه
احليـوان  )6(ع ألـا مأمونـة يف الغالـب؛ وألنفكان اخلراج له وليس كذلك الربا 

حمتـاج إىل نفقـة ومؤونـة والغاصـب ال يرجـع مبـا أنفـق عليـه فكانـت املنـافع غـري 

                                                           

 في (م): فصل. )1(

 ) من غيره: سقطت من (ق).2(

 في (ق): حق ملك. )3(

)، الك�افى: ص: 233)، الرس�الة: (ص: 2/276التفري�ع: ( )،4/185: المدون�ة: (انظ�رفي جملة ھذه اuحكام  )4(
430. 

 في (ق): التغيير. )5(

 في (ق): وm ضمان )6(
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والرباع يرجع مبا أنفق فيها أو عمره فأخذ منه قيمة ما انتفع  )1(مضمونة عليه
  وأجرة ما اغتل.

يف احليوان والرقيق  )2(ووجه التفريق بني انتفاعه بنفسه وبني ما أكراه واغتله
عوضاً يف منافع ملك الغري فكـان كـالعني القائمـة فلزمـه ردهـا،  )3(أن ما أكراه

ومـــا ســـكن بنفســـه مل يأخـــذ عليـــه عوضـــاً يســـتحق رده عليـــه، وألنـــه إن تلـــف 
ذلك يف استخدامه أو ركوبه غـرم القيمـة ومل يأخـذ شـيئاً يغـرم منـه، فـإن أكـراه 

  منه. )4(رممث تلف فقد اعتاض الكراء الذي يغ
: "اخلــــــــراج �ووجــــــــه القــــــــول بــــــــأن املنــــــــافع غــــــــري مضــــــــمونة أصــــــــالً قولــــــــه 

وألن الغاصــب ملــا كــان ضــامناً للعــني بقيمتهــا يــوم الغصــب مل  ؛)5(بالضــمان"
يكن ملنافعها حكم يف الضمان ألا تابعة للعني، فأما إن اختار املالك أخـذ 

الضـمان باجلنايـة العني وال يرجع بشيء أو ضـمنه قيمتهـا يـوم الغصـب، وألن 
أن الغاصـب لـو جـىن علـى  )6(آكد من الضمان باالستخدام وغـريه، وقـد بينـا

بعض أطراف املغصوب مل يكن للمالك إال أخـذه ناقصـاً بـاألرش أو إسـالمه 
والرجوع بالقيمة يوم الغصب فكان بأن ال يرجع يف املنافع أوىل. ووجه القول 

حيـــل مـــال امـــرئ مســـلم إال عـــن : "ال �قولـــه بأنـــه يرجـــع عليـــه يف كـــل ذلـــك 
 )8(شـبهة فلزمـه وألنه انتفع مبلك غريه مـن غـري ملـك وال ؛)7(طيب نفس منه"

  قيمة ما انتفع به أصله إذا ابتدأ االستخدام والسكىن من غري غصب.
��������

                                                           

 في (م): عليھم. )1(

 في (م): ما اكتراه وأغله. )2(

 في (م): ما اكتراه. )3(

 في (م): يعدم. )4(

 ) سبق تخريج الحديث.5(

 في (م): وقد ثبت. )6(

 سبق تخريج الحديث. )7(

 (ق): فلزم. ) في8(
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خالفــاً أليب حنيفــة  )1(إذا غصــب ســاحة فبــىن عليهــا لزمــه قلــع البنــاء وردهــا
: "علـى اليـد مـا أخـذت �؛ لقوله )3(، ولصاحبها القيمة)2(يف قوله: ال يقلعه

، وألــا عــني اغتصــبها فــإذا جــاز ردهــا لزمــه أصــله لــو مل يبــدأ )4(حــىت تؤديــه"
فيها يف البناء، وألنه شغل ملك الغـري مبلكـه الـذي ال حرمـة لـه غصـباً فوجـب 

  فزرعها. أن يلزمه رده أصله لو غصب أرضاً 
z���z���z���z���z���z���z���z���1313x���9d���ً�94�R�Jذא�E�Kx���9d���ً�94�R�Jذא�E�Kx���9d���ً�94�R�Jذא�E�Kx���9d���ً�94�R�Jذא�E�Kx���9d���ً�94�R�Jذא�E�Kx���9d���ً�94�R�Jذא�E�Kx���9d���ً�94�R�Jذא�E�Kx���9d���ً�94�R�Jذא�E�K��

إذا غصب أرضاً فزرعها مث أدركت والـزرع قـائم فيهـا: فـإن كـان وقـت الـزرع 
، )7(: "ليس لعرق ظامل حق"�؛ لقوله )6(قلع زرعها )5(مل يفت كان للمالك

وألن منافعها غري مملوكة فليس له شـغلها علـى صـاحبها وال  ؛وهذا عرق ظامل
وأخـذ األجـرة، وإذا   )8(لعرقه حرمة كزرع املستحق مـن يـده فيلـزم املالـك تبقيتـه

   كان كذلك كان له قلعه.

z���z���z���z���z���z���z���z���1414x/+0���z��,�5אq&6��aو�'���
��E�Kx/+0ن��3ن�و-�Xא�9dع�-�z��,�5אq&6��aو�'���
��E�Kx/+0ن��3ن�و-�Xא�9dع�-�z��,�5אq&6��aو�'���
��E�Kx/+0ن��3ن�و-�Xא�9dع�-�z��,�5אq&6��aو�'���
��E�Kx/+0ن��3ن�و-�Xא�9dع�-�z��,�5אq&6��aو�'���
��E�Kx/+0ن��3ن�و-�Xא�9dع�-�z��,�5אq&6��aو�'���
��E�Kx/+0ن��3ن�و-�Xא�9dع�-�z��,�5אq&6��aو�'���
��E�Kx/+0ن��3ن�و-�Xא�9dع�-�z��,�5אq&6��aو�'���
��E�Kن��3ن�و-�Xא�9dع�-

قلـع الـزرع ففيهـا  فأما إن كـان وقـت الـزرع قـد فـات وال ينتفـع املالـك بـه إن
: إحــدامها: أن لــه قلعــه، واألخــرى: أن لــيس لــه قلعــه ويكــون علــى )9(روايتــان

: "وليس لعرق ظامل حـق"، �الغاصب أجرة املثل، فوجه قوله أن يقلعه قوله 
                                                           

 )432ص: ()، الكافى: 2/277)، التفريع: (191-4/190: المدونة: (انظر )1(

 في (م): m تقلع. )2(

)، وھ�ذا 193-2/192مختصر القدوري مع شرح المي�داني: ( )،118-117ص: (: مختصر الطحاوي انظر )3(
 على خQف المشھور في المذھب.

ف�ي الص�دقات، ب�اب: العاري�ة  ماج�ه)، وإب�ن 3/822ين العارية: (أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في تضم )4(
) وق��ال: حس��ن ص��حيح، الح��اكم: 3/557) والترم�ذي ف��ي البي��وع، ب��اب: م��ا ج��اء ف�ي العاري��ة م��ؤداة: (2/802(
 ) وقال ھذا حديث صحيح على البخاري.2/47(

 ).432- 340)، الكافى: (ص: 2/679)، التفريع: (4/190: المدونة: (انظر )5(

 في (ق): زرعه. )6(

 ) ھذا الحديث جزء من حديث "من أحيا أرضاً ميتة فھي له" الذي سبق تخريجه7(

 في (ق): بقيمته. )8(

 ).432)، الكافى: (ص: 2/279)، التفريع: (4/190: المدونة: (انظر )9(
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واعتبــاراً بــه إذا كــان وقــت الــزرع مل يفــت، (ووجــه قولــه لــيس لــه قلعــه: إنــه ال 
ه جمـرد اإلضـرار بالغاصـب فـال يـرتك فكان قصد )1(ينتفع بذلك ويضر بالزرع)

  لذلك واألول أصح.
z���z���z���z���z���z���z���z���1515xًא*y��(ذ�Q0��$0%,ذא�94אق�אE�Kxًא*y��(ذ�Q0��$0%,ذא�94אق�אE�Kxًא*y��(ذ�Q0��$0%,ذא�94אق�אE�Kxًא*y��(ذ�Q0��$0%,ذא�94אق�אE�Kxًא*y��(ذ�Q0��$0%,ذא�94אق�אE�Kxًא*y��(ذ�Q0��$0%,ذא�94אق�אE�Kxًא*y��(ذ�Q0��$0%,ذא�94אق�אE�Kxًא*y��(ذ�Q0��$0%,ذא�94אق�אE�K��

إذا أراق على ذمي مخراً فعليه قيمتـه عنـد مالـك، وقـال عبـد امللـك ال قيمـة 
، فوجـه مالـك أنـه أتلـف عليـه ظلمـاً مـا يعتقـده )3(، وهو قول الشافعي)2(عليه

أصــــله إذا أتلــــف عليــــه ثوبــــاً أو غــــريه مــــن ملكــــا لــــه ويعــــز عليــــه فلزمــــه قيمتــــه 
العـروض، ووجــه قــول عبـد امللــك إنــه ال قيمــة للخمـر فلــم يلزمــه ســوى األدب 
بإتالفــه مـــا مل يكـــن لـــه أن يتــوىل إتالفـــه، كمـــا لـــو تعــدى علـــى مرتـــد فقتلـــه مل 

  تلزمه ومل يكن عليه إال األدب بافتياته على اإلمام.
z���z���z���z���z���z���z���z���1616x��hk���!(4�R�J�K(�$SO�Kx��hk���!(4�R�J�K(�$SO�Kx��hk���!(4�R�J�K(�$SO�Kx��hk���!(4�R�J�K(�$SO�Kx��hk���!(4�R�J�K(�$SO�Kx��hk���!(4�R�J�K(�$SO�Kx��hk���!(4�R�J�K(�$SO�Kx��hk���!(4�R�J�K(�$SO�K��

ب أمة فوطئها فإنه زاٍن؛ ألنه وطء عن غصـب كـوطء احلـرة وولـده إذا غص
  . )4(ملكاً لسيده؛ ألن ولد األمة من غري سيدها تابع هلا يف احلرية والرق

z���z���z���z���z���z���z���z���1717x
�א��L�Fא,���Pو�$C�R��א��K(�!2ذא��4]�א���E�Kx
�א��L�Fא,���Pو�$C�R��א��K(�!2ذא��4]�א���E�Kx
�א��L�Fא,���Pو�$C�R��א��K(�!2ذא��4]�א���E�Kx
�א��L�Fא,���Pو�$C�R��א��K(�!2ذא��4]�א���E�Kx
�א��L�Fא,���Pو�$C�R��א��K(�!2ذא��4]�א���E�Kx
�א��L�Fא,���Pو�$C�R��א��K(�!2ذא��4]�א���E�Kx
�א��L�Fא,���Pو�$C�R��א��K(�!2ذא��4]�א���E�Kx
�א��L�Fא,���Pو�$C�R��א��K(�!2ذא��4]�א���E�K��

إذا أخــذ القيمــة مــن الغصــب مث وجــد الشــيء املغصــوب فهــو للغاصــب وال 
؛ ألنه ملا أدى القيمة صـار ملكـاً لـه )6(خالفاً للشافعي )5(هرجوع للمالك علي

  ألنه عوض عن رقبته فأشبه الثمن وهذا إذا مل يكن الغاصب أخفاه.
  

                                                           

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )1(

 ).4/190: المدونة: (انظر )2(

 ).116)، اzقناع (ص: 119: مختصر المزني (ص: انظر )3(

 ).430)، الكافى: (ص: 2/280)، التفريع: (4/181: المدونة: (انظر )4(

 ).433)، الكافى: (ص: 2/279: التفريع: (انظر )5(

 ).1/367)، المھذب: (119 - 118: مختصر المزني (ص: انظر )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1818x9�Y��*I�k�K��±q-�Z&�2ن����Kx9�Y��*I�k�K��±q-�Z&�2ن����Kx9�Y��*I�k�K��±q-�Z&�2ن����Kx9�Y��*I�k�K��±q-�Z&�2ن����Kx9�Y��*I�k�K��±q-�Z&�2ن����Kx9�Y��*I�k�K��±q-�Z&�2ن����Kx9�Y��*I�k�K��±q-�Z&�2ن����Kx9�Y��*I�k�K��±q-�Z&�2ن����K��

، )1(إذا فـتح قفصـاً عــن طـائر فطـار ضــمنه طـار عقيـب الفــتح أو بعـد مهلــة
؛ ألن سـبب إتالفــه الفـتح؛ ألنــه بـالفتح خــرج )2(خالفـاً أليب حنيفـة والشــافعي

مــن القفــص ولــواله مل يكــن لــه ســبيل إليــه فــإذا ثبــت أن فتحــه ســبب إلتالفــه 
  لزمه ضمانه. 

  

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).5/278بھامش مواھب الجليل: ( -للمواق -: التاج واzكليل انظر )1(

 ).1/374)، المھذب: (118: مختصر المزني (ص: انظر )2(
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����������������  ))�W))11אNa&[��ق�WאNa&[��ق�WאNa&[��ق�WאNa&[��ق�WאNa&[��ق�WאNa&[��ق�WאNa&[��ق�WאNa&[��ق

إذا ابتاع رجل أمة فأولدها مث اسـتحقها رجـل فقـد اختلـف قولـه يف أخـذها 
املستحق يأخذها، واألخـرى: أن لـيس : إحدامها: أن )2(فعنه يف ذلك روايتان
  له أخذه وله قيمتها.

ال  )3(فوجـه قولـه إن لـه أخـذها ألـا باقيـة علـى ملكـه واسـتيالد الغـري إياهــا
حرمــة االســتيالد؛ ألن ذلــك إمنــا يكــون  )4(مينــع املالــك أخــذها وال يوجــب هلــا

بفعــل مــن الســيد، وأمــا علــى وجــه صــنع لــه فيــه فــال، وألــا ولــدت مــن غــري 
مالـــك فلـــم يثبـــت هلـــا حرمـــة االســـتيالد، أصـــله إذا ولـــدت مـــن نكـــاح، وألن 
اعتقــاد الــوطء اســتباحة وطئهــا بامللــك كاعتقــاده ذلــك يف النكــاح، وقــد ثبــت 

ل علــى أــا حــرة ووطئهــا فــإن ذلــك ال أنــه لــو غــرت مــن نفســها فتزوجهــا رجــ
  مينع سيدها أخذها فكذلك يف البيع.

ووجـه قولـه إنـه لـيس لــه أخـذها فألنـه واطـئ بشــبهة ملـك وشـبهة كـل عقــد 
مــردود إىل صــحيحه، وإذا ثبــت أنــه لــيس لــه أخــذها فلــه القيمــة وتكــون يــوم 

أخــذ  )5(فاتــت بــالوطء كمــا تكــون علــى الغاصــب يــوم الغصــب، وإن مل ختــرت
ـــث ـــثمن الـــذي باعهـــا بـــه الغاصـــب فلـــه ذلـــك ألنـــه ال من وال أخـــذها واختـــار ال

متعدى عليه واخليار له، فإذا قلنا: له أخذها أو ليس له أخذها فـإن الولـد ال 
                                                           

) اmستحقاق: في اللغة إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق، وفي اmصطQح: رفع ملك شيء بثبوت مل�ك 1(
 ).353مع شرح الرصاع ص:  -قبله أو حرية كذلك بغير عوض (حدود ابن عرفة 

 ).2/503)، المقدمات: (433الكافي، (ص:   )،2/282)، التفريع: (4/191: المدونة: (انظر )2(

 في (م): لھا. )3(

 في (م): له. )4(

 في (م): لم يجبر. )5(
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دخــل علــى أنــه وطء ملكــه وإن ولــده أحــرار فــال  ) 1(يأخــذه حبــال؛ ألن األب
  جيوز اسرتقاقهم فأما أخذ قيمتهم من األب ففيه خالف:

ا أن األصـــل أن ولـــد أمتـــه ملـــك لـــه إال أنـــه منـــع ذلـــك حلرمـــة فوجـــه أخـــذه
االســتيالد الثابــت بالشــبهة فكــان لــه الرجــوع بالقيمــة علــى األب ألنــه ســبب 

  أخذ السيد هلم. )2(مينع
ووجه نفي أخذها أم ولدوا يف ضمان األب بعد ثبوت القيمـة عليـه لـألم 

  وثبوت حرمتها فال ضمان عليه فيما يتبع األصل..
وجدها قد ولدت من غاصـب فإنـه يأخـذها؛ ألن حرمـة االسـتيالد ال وإذا 

تثبت هلـا ويأخـذ الولـد ألـم ملـك لـه؛ ألن األب مل يـدخل علـى أـم أحـرار 
  والواطئ زان إذا وطء على الغصب يلزمه احلد وال يلحق به الولد وقد بيناه.

z���z���z���z���z���z���z���z���11xb*O���e4�Q0��XPوd&����%qe�K(�!(A³'�א*Jذא�E�Kxb*O���e4�Q0��XPوd&����%qe�K(�!(A³'�א*Jذא�E�Kxb*O���e4�Q0��XPوd&����%qe�K(�!(A³'�א*Jذא�E�Kxb*O���e4�Q0��XPوd&����%qe�K(�!(A³'�א*Jذא�E�Kxb*O���e4�Q0��XPوd&����%qe�K(�!(A³'�א*Jذא�E�Kxb*O���e4�Q0��XPوd&����%qe�K(�!(A³'�א*Jذא�E�Kxb*O���e4�Q0��XPوd&����%qe�K(�!(A³'�א*Jذא�E�Kxb*O���e4�Q0��XPوd&����%qe�K(�!(A³'�א*Jذא�E�K��

غــرت األمــة مــن نفســها فتزوجــت علــى أــا حــرة فللســيد أخــذها؛ فأمــا إذا 
ألن منافع بضعها ملـك لـه وغرورهـا ال يزيـل ملكـه، ولـه أخـذ قيمـة الولـد ممـن 

ألنه سبب زوال السيد عنهم؛ ألنـه دخـل علـى أن يكونـوا أحـراراً مبـا  )3(أخذه
علــى أجنبيـاً أو ممــن ال يعتـق ولــده  )4(غرتـه مــن نفسـها، وهــذا إذا كـان الــواطئ

؛ ألن )5(رجـــوع لـــه بقيمـــة الولـــد علـــى الـــواطئ خالفـــاً ملـــن يقـــول إن لـــه القيمـــة
الولد إذا وجب عتقه عليه فأخذ العوض عليـه غـري جـائز، والقيمـة تكـون يـوم 
احلكــم ألن ذلــك وقــت اســتحقاقها، ويرجــع األب بالصــداق علــى مــن غــره؛ 

                                                           

 اuب: سقط من (ق). )1(

 ) في (ق): منه.2(

 في (م): اuب. )3(

 ).433)،  الكافي، (ص: 2/283)، التفريع: (4/197: المدونة: (انظر )4(

 ).522-521)، المغني: ( 94: مختصر الخرقي: (ص: انظر) ھو رواية عن اzمام أحمد واختاره الخرقي 5(
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إذا أخـذت منـه علـى مـن  )2(له وال يرجع بقيمة الولد )1(ألن العوض مل يسلم
  مل يتعلق بالولد وإمنا تعلق باالستمتاع. )3(غره، ألن الغرر

z���z���z���z���z���z���z���z���22x���^]&%(�L�P�$C���*2+���ً������O4�K(�K)�א�4��ًو�א�&�ع��*א�ً���+���O4�K(�Kx���^]&%(�L�P�$C���*2)�א�4��ًو�א�&�ع��*א�ً���+���O4�K(�Kx���^]&%(�L�P�$C���*2)�א�4��ًو�א�&�ع��*א�ً���+���O4�K(�Kx���^]&%(�L�P�$C���*2)�א�4��ًو�א�&�ع��*א�ً���+���O4�K(�Kx���^]&%(�L�P�$C���*2)�א�4��ًو�א�&�ع��*א�ً���+���O4�K(�Kx���^]&%(�L�P�$C���*2)�א�4��ًو�א�&�ع��*א�ً���+���O4�K(�Kx���^]&%(�L�P�$C���*2)�א�4��ًو�א�&�ع��*א�ً���+���O4�K(�Kx���^]&%(�L�P�$C���*2)�א�4��ًو�א�&�ع��*א

مــن أحيــا مواتــاً أو ابتــاع خرابــاً فعمرهــا مث جــاء مســتحق: فإنــه يأخــذ ملكــه 
ي بــالثمن علــى بائعــه إن أحــب بعــد دفــع قيمــة العمــارة قائمــة، ويرجــع املشــرت 

فإن مل خيرت املستحق ذلك قيل للثاين ادفـع إليـه أرضـه براحـاً وتكـون لـك فـإن 
  .)4(أىب كانا شريكني بقدر قيمة الرباح من غري عمارة وقيمة العمارة قائمة

وإمنـــا قلنـــا: إن املســـتحق يبـــدأ باخليـــار، ألنـــه أقـــوى ســـبباً لكـــون األرض لـــه 
ة ملــك فكــان صــاحب امللــك مقــدماً عليــه، واملشــرتي أو احمليــي عمــر يف شــبه

وإمنا قلنا: يعطيه قيمة البناء قائماً ألنه مل يتعـد يف البنـاء فيـه فيطالـب بـالقلع، 
  وإمنا دخل على أنه يبين يف ملكه فلم يكن ظاملاً بل كان لبنائه حرمة.

وإمنــا قلنــا: إنــه إذا بــذل القيمــة لــزم الثــاين أخــذها؛ ألن الضــرر قــد زال عنــه 
حقاق حبصول القيمة، وإمنا قلنا: إن القيمة تكون وقت احلكم ألن ما باالست

  قبل ذلك مل جيب أخذها للمستحق.
املســــتحق ليــــزول الضــــرر  )5(وإمنــــا قلنــــا: إن اخليــــار ينتقــــل إىل الثــــاين إذا أىب

: ادفـــع إليــــه قيمـــة براحـــه فــــإن أجـــاب إىل ذلــــك وأيب )6(عنهمـــا فيقـــال للبــــاين
يقـول: لسـت أختـار أن يكـون يل بنـاء  )7(البايناملالك ُأجرب على أخذه؛ ألن 

  يف ملك غريي فيكون له ذلك.
                                                           

 في (ق): لو يعلم. )1(

 في (ق): بالقيمة. )2(

 في (م): الغرور. )3(

 ).509-2/507)،  المقدمات: (2/282)، التفريع: (195-4/193: المدونة: (انظر )4(

 في (ق): أفاء. )5(

 الثاني.في (م):  )6(

 في (م): الثاني. )7(
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وإمنـــا قلنـــا: إمـــا يكونـــان شـــريكني إذا أىب كـــل واحـــد أن يـــدفع إىل اآلخـــر 
قيمة ماله؛ ألن كل واحد منهما له حق ال جيـوز إبطـال اآلخـر لـه، ولـيس إال 

  اإلجبار أو البقاء على الشركة.
z���z���z���z���z���z���z���z���33�K(ق���]&Na�7א�K�K(ق���]&Na�7א�K�K(ق���]&Na�7א�K�K(ق���]&Na�7א�K�K(ق���]&Na�7א�K�K(ق���]&Na�7א�K�K(ق���]&Na�7א�K�K(ق���]&Na�7א�KxR;�J�
�xR;�J�
�xR;�J�
�xR;�J�
�xR;�J�
�xR;�J�
�xR;�J�
�xR;�J�
���

وأما االستحقاق من يد غاصـب قـد بـىن وغـرس فـإن املالـك خمـري: إن شـاء 
  .)1(قلع بناءه وغرسه، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعاً بعد طرح أجرة القلع

عرق ظـامل فكـان  )2(وإمنا وجب ذلك ألن عرق الغاصب ال حرمة له؛ ألنه
ار، وال مقـــال لـــرب األرض قلعـــه إذا اختـــاره ولـــه دفـــع قيمتـــه مقلوعـــاً إن اختـــ

للغاصــــب إن قــــال: أريــــد عــــني مــــايل وال أريــــد قيمتــــه؛ ألن املالــــك يقــــول: ال 
إىل  )3(أدعــــك تعــــور أرضــــي بقلــــع غراســــها أو بنائهــــا أو بإخراــــا وإحــــواجي

  عمارا فيكون بذلك له..
وإمنا قلنا: إنه يدفع إليـه قيمتـه مقلوعـاً ألن تبقيتـه غـري مسـتحقة عليـه، ألن 

ضـــع بـــدل عـــن العـــني للغـــراس والبنـــاء فلمـــا كـــان للغاصـــب القيمـــة يف هـــذا املو 
أخـــذه نقضـــاً وخشـــباً كـــان علـــى املالـــك أن يعطيـــه قيمتـــه مبـــا كـــان يأخـــذه لـــو 

  أخذه..
 )4(وإمنا قلنا: حيط عنه أجرة القلع؛ ألن قلعه مسـتحق علـى الغاصـب؛ ألن

عليه تسليم األرض إىل املالك فارغة فيجب أن حيـط عـن املالـك قـدر األجـرة 
وال قلعــه مثـل اجلــص الــذي ال مرجــوع  )5(ولـيس للغاصــب قيمــة مـا لــه إن قلــع

له وإزالة النقوش والتزاويق ومـا أشـبه ذلـك ألن قلـع ذلـك إضـرار بـرب األرض 
                                                           

 ).432)، الكافي: (ص: 233-232)،  الرسالة، (ص: 2/279)، التفريع: (190-4/184: المدونة: (انظر )1(

 ) uنه: سقطت من (م).2(

 في (م): باتجزاءھا وإحراجي  )3(

 ) على الغاصب uن: سقطت من (ق).4(

 ) نفي (م): نان قلعه.5(
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 لقولـه إن ويعور أرضه من غري نفع حيصل للغاصـب فلـم يكـن منـه، وال معتـرب
هــذا غــري شــيئي فلــي أخــذه، ألن ذلــك يكــون لــه فيمــا ينتفــع بــه، فأمــا فيمــا 

  .)1(يقصد به إضرار غريه فال ميكن منه واهللا أعلم

�@�@� 

< << << << <<<<<<<<<

                                                           

 ) أحكم: سقطت من (م).1(



528 

<<<<<<<<
h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<íÖ]ç£]íÖ]ç£]íÖ]ç£]íÖ]ç£]íÖ]ç£]íÖ]ç£]íÖ]ç£]íÖ]ç£]))11((<<<<<<<<

: "إذا أحيل أحدكم �، واألصل فيه قوله )3(احلوالة )2(ال خالف يف جواز
الدين بالدين؛ ألن احمليل باع الدين ، وهي يف احلقيقة بيع )4(على ملئ فيتبع"

الــذي لــه علــى احملــال عليــه مــن غرميــه بدينــه الــذي كــان عليــه، واســتثنيت مــن 
الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين، ألن املقصود بيع الرطب بالتمر يف نظائر 

  لذلك.
z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(z!��%(11x!وط�א.�א�*@�Kx!وط�א.�א�*@�Kx!وط�א.�א�*@�Kx!وط�א.�א�*@�Kx!وط�א.�א�*@�Kx!وط�א.�א�*@�Kx!وط�א.�א�*@�Kx!وط�א.�א�*@�K��

 يلزمـك إذا أحالك غرميك بدينك الذي لك عليه على من له عليـه ديـن مل
ذلك إال برضاك: فإن رضيت باتباعه حتول حقك وبرئت ذمة غرميـك احمليـل، 
وال اعتبــار برضــا مــن أحيــل عليــه، وال رجــوع لــك علــى مــن أحالــك إن فــات 
مــــن أحلــــت عليــــه أو غــــاب أو أفلــــس إال أن يكــــون غرميــــك علــــم منــــه حــــني 
أحالـــــك عليـــــه إفالســـــاً فقـــــد غـــــرك ومل يعلمـــــك فيكـــــون لـــــك الرجـــــوع علـــــى 

  .)5(غرميك
وإمنــا شــرطنا رضــا صــاحب الــدين باحلوالــة، خالفــاً لــداود يف قولــه إنــه يلزمــه 

؛ ألن صاحب الدين رضى الدين بذمة غرميـه دون )6(قبول احلوالة شاء أم أىب
                                                           

الحوالة: في اللغة اzحالة أو التحويل، وفي اmصطQح: طرح ال�دين ع�ن ذم�ة بمثل�ه ف�ي أخ�رى. (ح�دود اب�ن  )1(
 ). وسيأتي تعريف المصنف للحوالة قريباً في النص.316مع شرح الرصاع ص:  -عرفة  

 ) في (م): في جوازھا.2(

 ).4/3676اري: ()، فتح الب4/576)، المغني: (125( -mبن المنذر–: اzجماع انظر )3(

)، ومس��لم ف��ي المس��اقاة، ب��اب: تح��ريم مط��ل الغن��ى: 3/55أخرج��ه البخ��اري ف��ي الحوال��ة، ب��اب: الحوال��ة: ( )4(
)3/1197.( 

)، المق��دمات: 401)، الك��افى: (ص:2/288)، التفري��ع: (4/148: المدون��ة: (انظ��رف��ي جمل��ة ھ��ذه اuحك��ام  )5(
)2/403.( 

 ).8/114مع الھداية في تخريج أحاديث الھداية: ( –جتھد )، بداية الم8/520: المحلى: (انظر )6(
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غريهــا فــال يلزمــه االنتقــال إىل ذمــة مل يــرض ــا مــع بقــاء الذمــة األوىل، وألنــه 
كما ال جيرب على نقلـه إىل حق تعلق بذمته فلم جيرب على نقله إىل شيء آخر  

  .)1(شيء آخر
وإمنــا شــرطنا أن يكــون للمحيــل علــى احملــال عليــه ديــن ألنــه إن مل يكــن لــه 
عليـه ديــن كانـت محالــة ال حوالــة؛ ألن حقيقـة احلوالــة: بيــع الـدين الــذي علــى 

إىل ذمـة وذلـك يقتضـي  )2(احملال بالدين الذي للمحيل، وحتول احلق مـن ذمـة
  أن يكون هناك دين حتصل احلوالة به.

وإمنا قلنا: إن ذمة احمليل تربأ إذا رضي صاحب الدين باحلوالـة، خالفـاً أليب 
؛ )3(حنيفة قي قوله: إن له الرجوع إن مات احملال عليه مفلساً أو جحد احلـق

الة برأت فأطلق، وألا حو  )4(: "إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع"�لقوله 
ذمــة احمليــل ــا فلــم يكــن لــه الرجــوع علــى احمليــل ــا أصــله إذا مل تتغــري حالــه، 
وألن عقـــد احلوالـــة إذا انـــربم منـــع رجـــوع احملـــال علـــى احمليـــل أصـــله مـــا ذكرنـــاه، 
وألن احلوالة مبنزلة اإلبراء، والقبض ألن املطالبة بالدين تسقط معها واالعتبـار 

  ل به. حادث بعد القبض فال رجوع للمحا
، )5(وإمنا قلنا إذا غره كان له الرجوع، خالفاً للشافعي يف قوله: ال رجوع له

ـــه  وهـــذا غـــري ملـــئ، وألن  )6(: "إذا أحيـــل أحـــدكم علـــى ملـــئ فليتبـــع"�لقول
عليــه،  )7(احملــال إمنــا أبــرأ احمليــل علــى شــرط وهــو علمــه بســالمة ذمــة مــن حيملــه

  اله.وإذا غره كان له الرجوع ألنه قصد إتالف م
                                                           

 في (م): كما على يجبر إلى بقاء على شيء آخر. )1(

 في (ق): ذمته. )2(

 ).2/161)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (104-103: مختصر الطحاوي (ص: انظر )3(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )4(

 ).107)، اzقناع (ص: 107المزني (ص: )، مختصر 3/229: اuم: (انظر )5(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )6(

 في (م): يحال. )7(
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وإمنــا قلنـــا: إن رضــا مـــن حيـــال عليــه غـــري معتـــرب، خالفــاً لـــداود يف قولـــه: ال 
: "وإذا أحيـــــل �؛ لقولـــــه )1(تلزمـــــه حوالـــــة صـــــاحب الـــــدين لغـــــريه إال برضـــــاه

لـه  )3(، ومل يشـرط رضـاه، وألن احلـق هـو للمالـك)2(أحدكم على ملئ فليتبـع"
  وق. أن ميلكه من شاء، وينقله إىل ملك من خيتاره وكسائر احلق

�@�@�  

<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                           

 ).8/114مع الھداية في تخريج أحاديث الھداية: ( –)، بداية المجتھد 8/520: المحلى: (انظر )1(

   سبق تخريج الحديث. )2(

 في (ق): لمالكه. )3(
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<<<<<<<<

h^eh^eh^eh^eh^eh^eh^eh^e<<<<<<<<íÖ^Û£]íÖ^Û£]íÖ^Û£]íÖ^Û£]íÖ^Û£]íÖ^Û£]íÖ^Û£]íÖ^Û£])1(  

ـــه تعـــاىل:)  2(األصـــل يف جـــواز احلمالـــة ���m�m�m�m قول �̀��_�� �̂��]��\��[�� �̀��_�� �̂��]��\��[�� �̀��_�� �̂��]��\��[�� �̀��_�� �̂��]��\��[
b��ab��ab��ab��allll)3( الــزعيم غــارم"�، وقولــه" :)ــا وثيقــة بــاحلق كــالرهن، )4؛ وأل

، وهلــــا عبـــــارات هــــي احلمالـــــة والكفالــــة والضـــــمان )5(وال خــــالف يف جوازهـــــا
  والزعامة كل ذلك مبعىن واحد.  

z���z���z���z���z���z���z���z���11x!��2.����2ز���/�א���Kx!��2.����2ز���/�א���Kx!��2.����2ز���/�א���Kx!��2.����2ز���/�א���Kx!��2.����2ز���/�א���Kx!��2.����2ز���/�א���Kx!��2.����2ز���/�א���Kx!��2.����2ز���/�א���K��
؛ ألن فائــدا قيــام )6(وهــي جــائزة بكــل حــق يكمــن اســتيفاؤه مــن الضــامن

الضـــامن مقـــام الغـــرمي يف شـــغل ذمتـــه بـــاحلق الـــذي عليـــه، وال جيـــوز يف احلـــدود 
  لتعذر هذا املعىن فيها ألن استيفاءها من الضامن غري جائز.

z���z���z���z���z���z���z���z���22x/P�����!��qSא��Kx/P�����!��qSא��Kx/P�����!��qSא��Kx/P�����!��qSא��Kx/P�����!��qSא��Kx/P�����!��qSא��Kx/P�����!��qSא��Kx/P�����!��qSא��K��

؛ ألـا وثيقـة بـاحلق كـالرهن، )9(خالفاً للشافعي )8(جائزة )7(الكفالة بالوجه
وألنه سبب يتوصل به إىل ماله على طريق الوثيقة كالوثيقة باملـال، وألن علـى 

  من عليه املال أن حيضر أو يوكل من حيضر..

                                                           

ى واح�د، uنھم�ا جميع�اً مص�در أن م�ن حم�ل حم�Qً وحمال�ة، وف�ي ) الحمالة: الحمل والحمالة: ف�ي اللغ�ة: بمعن�1(
، ح�دود اب�ن 2/376اmصطQح: الحمالة التزام دين m يس�قطه آو طل�ب م�ن ھ�و علي�ه لم�ن ھ�و ل�ه (المق�دمات: 

 ).319عرفة ص: 

 في (م): جوازھا. )2(

 .72سورة يوسف، ا.ية: ) 3(

 تخريجه.) ھو جزء من حديث "العارية مؤداة" الذي سبق 4(

م�ع الھداي�ة ف�ي تخ�ريج أحادي�ث  –)، بداي�ة المجتھ�د 4/590)، المغن�ي: (125( -mبن منذر–: اzجماع انظر )5(
 ).8/99الھداية: (

 في (ق): من الضمان. )6(

 وھو أن يتكفل بوجه رجل يأت به. )7(

 ).398)، الكافى: (ص:2/287)، التفريع: (4/129: المدونة: (انظر )8(

 ).102)، اzقناع (ص: 3/229: (: اuمانظر )9(
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يقـال  )1(وإذا ثبت أن ذلك عليه صح أن يضمن عنه، وال يلـزم احلـدود وال
  .)2(إن عليه أن حيضر ويقتل أو حيد

z���z���z���z���z���z���z���z���33x/P�����!��qS�7�4א�\��Q&(�Kx/P�����!��qS�7�4א�\��Q&(�Kx/P�����!��qS�7�4א�\��Q&(�Kx/P�����!��qS�7�4א�\��Q&(�Kx/P�����!��qS�7�4א�\��Q&(�Kx/P�����!��qS�7�4א�\��Q&(�Kx/P�����!��qS�7�4א�\��Q&(�Kx/P�����!��qS�7�4א�\��Q&(�K��

إذا ثبــت جــواز الكفالــة بالوجــه: فــإن جــاء الكفيــل باملتكفــل بــه فقــد بــرئ، 
؛ ألن الفائـدة يف )4(: "الـزعيم غـارم")3(�وإن مل يأت به غرم ما عليه، لقوله 

كنــه إحضــار الغــرمي بــدليل احلمالــة بالوجــه اســتيفاء احلــق مــن احلميــل إن مل مي
يف احلــــدود لتعــــذر هــــذا املعــــىن فيهــــا، وســــواء شــــرط ذلــــك  )5(امتنــــاع الكفالــــة

إال أن يشــــــرتط أين متكفــــــل  )7(أم ال يف أنــــــه يكــــــون ضــــــامناً للمــــــال )6(عليــــــه
فإن هرب مل يكن عليه من املال الذي عليه شيء فلم يلزمـه حينئـذ  بوجهه..

فيلزمـه بتفريطـه؛ ألنـه كمـن تعمـد إتـالف بشرطه إال أن ميكنه إحضاره فيفـرط 
مــال غــريه، ولــو مــات املتحمــل بوجهــه مل يلــزم احلميــل شــيء بشــرط أنــه غــري 

  متحمل باملال أو أطلق؛ ألنه ال صنع له يف موته فينسب إىل تفريط.
z���z���z���z���z���z���z���z���44x/6�2ن��v,ذ)!�א�¯\��a�2ن�vא��Kx/6�2ن��v,ذ)!�א�¯\��a�2ن�vא��Kx/6�2ن��v,ذ)!�א�¯\��a�2ن�vא��Kx/6�2ن��v,ذ)!�א�¯\��a�2ن�vא��Kx/6�2ن��v,ذ)!�א�¯\��a�2ن�vא��Kx/6�2ن��v,ذ)!�א�¯\��a�2ن�vא��Kx/6�2ن��v,ذ)!�א�¯\��a�2ن�vא��Kx/6�2ن��v,ذ)!�א�¯\��a�2ن�vא��K��

؛ لقولـــه )9(، خالفـــاً البـــن أيب ليلـــى)8(الضـــمان ال يـــربئ ذمـــة املضـــمون عنـــه
، وألن الضمان مـأخوذة )10(: "نفس املؤمن مرنة بدينه حىت يقضى عنه"�

                                                           

)1( .m نهuفي (م): و 

 في (م): وليقيل أو ليحد. )2(

 : سقطت من (م).�) 3(

 سبق تخريج الحديث. )4(

 في (م): الحمالة. )5(

 عليه: سقطت من (ق). )6(

 للمال: سقط من (ق). )7(

 )399-398ص: ()، الكافي: 2/286: التفريع: (انظر )8(

 ).2/160مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )،102ص: (: مختصر الطحاوي انظر )9(

) والترمذي في الجنائز، باب: ما ج�اء أن 2/806أخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب: التشديد في الدين: ( )10(
)، وق��ال ص��حيح عل��ى ش��رط 2/26)، وق��ال حس��ن، والح��اكم: (3/380( أن��ه ق��ال: "نف��س الم��ؤمن..." �النب��ي 
 ين.الشيخ
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من الضمن وهو شغل ذمة أخرى باحلق خبالف احلوالة اليت هـي مـأخوذة مـن 
  حتول احلق؛ وألا وثيقة فلم يربأ ا من عليه احلق كالرهن.

z���z���z���z���z���z���z���z���55x!��2.א�/���Z����2���Kx!��2.א�/���Z����2���Kx!��2.א�/���Z����2���Kx!��2.א�/���Z����2���Kx!��2.א�/���Z����2���Kx!��2.א�/���Z����2���Kx!��2.א�/���Z����2���Kx!��2.א�/���Z����2���K��

: "الــــزعيم �، لقولــــه )3(خالفــــاً للشــــافعي )2(يف املعلــــوم واهــــول )1(يصــــح
يكــن يلزمــه علــى وجــه  )5(، ومل يفــرق، وألنــه تطــوع بــإلزام نفســه مــا مل)4(غــارم"

  .)6(املعروف فجاز كالنذر
z���z���z���z���z���z���z���z���66xX�,א�K�2ن��vאز�א��P�KxX�,א�K�2ن��vאز�א��P�KxX�,א�K�2ن��vאز�א��P�KxX�,א�K�2ن��vאز�א��P�KxX�,א�K�2ن��vאز�א��P�KxX�,א�K�2ن��vאز�א��P�KxX�,א�K�2ن��vאز�א��P�KxX�,א�K�2ن��vאز�א��P�K��

وفاء مـن غـري خـالف، وجيـوز عنـدنا  )7(الضمان عن امليت جائز إذا خلف
؛ حلــــديث أيب )9(خالفــــاً أليب حنيفــــة ،)8(أن يضــــمن عنــــه وإن مل خيلــــف وفــــاء

مــن الصــالة  �يف الرجــل الــذي مــات وعليــه دينــاران فــامتنع النــيب  )10(قتــادة
؛ ألن كــل ديــن لــو كــان بــه وفــاء )11(عليــه فلمــا ضــمنها أبــو قتــادة صــلى عليــه

  صح ضمانه فإنه يصح وإن مل يكن به وفاء أصله الضمان عن احلي.
z���z���z���z���z���z���z���z���77�!���Y(א,�ل�و�c2��bLא*��K�!���Y(א,�ل�و�c2��bLא*��K�!���Y(א,�ل�و�c2��bLא*��K�!���Y(א,�ل�و�c2��bLא*��K�!���Y(א,�ل�و�c2��bLא*��K�!���Y(א,�ل�و�c2��bLא*��K�!���Y(א,�ل�و�c2��bLא*��K�!���Y(א,�ل�و�c2��bLא*��Kx!��qSא�x!��qSא�x!��qSא�x!��qSא�x!��qSא�x!��qSא�x!��qSא�x!��qSא���

               ال يـــــــربأ ضـــــــمني املـــــــال إال أن حيضـــــــر وجـــــــه املتكفـــــــل بـــــــه؛ ألن التكفــــــــل 
والـــرباءة إمنـــا تكـــون خبروجـــه ممـــا تكفـــل بـــه، واختلـــف عنـــه يف  )12(بغـــري وجهـــه

                                                           

 ) يقصد الضمان أنه يصح في المعلوم والمجھول. 1(

 ).2/376)، المقدمات: (398)، الكافى: (ص: 2/285: التفريع: (انظر )2(

 ).102)، اzقناع (ص: 3/229: اuم: (انظر )3(

 سبق تخريج الحديث. )4(

 في (م): شيئاً.             )5(

 في (م): كالبدر )6(

 في (م): خاف. )7(

 ).2/378)، المقدمات: (132-4/131المدونة: ( :انظر )8(

 ).2/159، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (104: مختصر الطحاوي ص: انظر )9(

) أبو قتادة: اuنصاري ھو الحارث ويقال: عمرو أبو النعمان بن ربعي بن بلدمه الس�لمي الم�دني، ش�ھد أُح�داً 10(
 ).666(تقريب التھذيب ص: أربع وخمسين وما بعدھا، ولم يصح شھوده بدراً، ومات سنة 

 ).3/55) أخرجه البخاري في الحوالة، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز: (11(

 في (م): وجه. )12(
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مطالبــة الكفيــل مـــع القــدرة علــى أخـــذ احلــق مــن الغـــرمي فعنــه يف ذلــك ثـــالث 
  :)1(روايات

، واألخـرى أن لــيس )2(حنيفــة والشـافعيإحـداها أن لـه ذلــك وهـو قـول أيب 
لــه مطالبــة الكفيــل إال أن يتعــذر أخــذ احلــق مــن الغــرمي وهــو قــول عبــد امللــك، 
والثالثة أنه ابتدأ مبال الغريـب فـإن وىف مل تكـن لـه مطالبـة الكفيـل، فـإن عجـز 

الكفيــل، وهــذا علــى التحقيــق لــيس بروايــة ثالثــة  )3(أخــذ بــاقي احلــق مــن املــال
  ثانية. وإمنا رجوع إىل

ومل يفــــرق؛ وألــــا حــــال ضــــمان   )4(: "الــــزعيم غــــارم"�فوجــــه األوىل قولــــه 
كحـــال إفـــالس الغـــرمي، وألن الضـــامن أقـــام نفســـه مقـــام الغـــرمي يف شـــغل ذمتـــه 
بــاحلق علــى الوجــه الــذي كانــت ذمــة الغــرمي مشــغولة بــه فــإذا كــان لــه مطالبــة 

  الغرمي فكذلك له مطالبة الكفيل.
أمحد بن املعـذل وهـو الضـمان يف العـادة؛ إمنـا هـو  ووجه الثانية ما احتج به

ومل يوضـع؛ ألن يكـون الضـامن كـالغرمي يف  واهلـالك، )5(حلفظ احلق مـن التـوى
أصـل املطالبــة فــإذا صــح ذلــك مل تكــن لـه املطالبــة إال علــى الوجــه الــذي عليــه 

  دخل الضامن.
طالبـة فـإن فأما الثالثة فمرتبة على ذلـك أنـه يبـدأ مبـال الغـرمي؛ ألنـه أحـق بامل

وّىف بــه ســقط عــن الضــمني، وإن عجــز متــم مــن مــال الضــمني؛ ألن اســتيفاءه 
     متعذر من الغرمي وهذه فائدة الضمان.

  
                                                           

 ).399)، الكافي: (ص: 2/286)، التفريع: (139، 2/136المدونة: (: انظر )1(

 ).3/299)، اuم: (103 - 102: مختصر الطحاوي(ص: انظر )2(

 مال: سقطت من (ق). )3(

 سبق تخريج الحديث. )4(

 )79) التوى: الھQك (المصباح المنير، (ص: 5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���88x^.�0ل�אOدون��c2v�7)�'�א��Kx^.�0ل�אOدون��c2v�7)�'�א��Kx^.�0ل�אOدون��c2v�7)�'�א��Kx^.�0ل�אOدون��c2v�7)�'�א��Kx^.�0ل�אOدون��c2v�7)�'�א��Kx^.�0ل�אOدون��c2v�7)�'�א��Kx^.�0ل�אOدون��c2v�7)�'�א��Kx^.�0ل�אOدون��c2v�7)�'�א��K��

  : )2(ففيها روايتان )1(وإذا مات الضمني دون حلول احلق
الـدين ويرجـع إحدامها أن املال يؤخذ من تركة الضمني فيـدفع إىل صـاحب 

  به ورثة الضمني على املضمون عنه فيأخذونه منه عند أجله.
 )3(والثانيــة أنــه يؤخــذ قــدر احلــق مــن تركتــه فيعــزل إىل أن حيــل األجــل فــإن 

أمكنــه أخــذه مــن الغــرمي رد علــى ورثــة الضــمني، وإن تعــذر ذلــك أخــذ حينئــذ 
  من مال الضمني..

حلـــق أيهمـــا شـــاء، ألن واألوىل خمرجـــة علـــى أن لـــه أن يطالـــب يف حلـــول ا 
مــــوت الضــــمني حيــــل احلــــق عليــــه، والثانيــــة مبنيــــة علــــى أنــــه لــــيس لــــه مطالبــــة  

  الضمني إال أن يتعذر أخذه من الغرمي، وإمنا يعزل لئال يتلفه الورثة.
z���z���z���z���z���z���z���z���99x!��&S����Y|ن�א.��2!��Kx!��&S����Y|ن�א.��2!��Kx!��&S����Y|ن�א.��2!��Kx!��&S����Y|ن�א.��2!��Kx!��&S����Y|ن�א.��2!��Kx!��&S����Y|ن�א.��2!��Kx!��&S����Y|ن�א.��2!��Kx!��&S����Y|ن�א.��2!��K��

؛ ألا ليست بـدين ثابـت مسـتقر، وألن العبـد )4(احلمالة بالكتابة ال تصح
  وانفسخت الكتابة. إن عجز رق
z���z���z���z���z���z���z���z���1010xK(����e4ً��وe|��K�دא�/��Wذא�-�لE�KxK(����e4ً��وe|��K�دא�/��Wذא�-�لE�KxK(����e4ً��وe|��K�دא�/��Wذא�-�لE�KxK(����e4ً��وe|��K�دא�/��Wذא�-�لE�KxK(����e4ً��وe|��K�دא�/��Wذא�-�لE�KxK(����e4ً��وe|��K�دא�/��Wذא�-�لE�KxK(����e4ً��وe|��K�دא�/��Wذא�-�لE�KxK(����e4ً��وe|��K�دא�/��Wذא�-�لE�K��

وإن قال: لرجل دايـن فالنـاً وأنـا ضـامن ملـا تعطيـه جـاز ذلـك ولزمـه ضـمان 
وذلك مبـين علـى ثالثـة أصـول: أحـدها أن ضـمان احلـق  .)5(ما يداين به مثله

يف قبل وجوبه جـائز كقولـه: ألـق متاعـك يف البحـر وعلـي ضـمانه وقـد ذكرنـاه 
الرهن، والثاين أن ضمان اهول جائز وقـد قـدمناه، والثالـث أن اإلطـالق يف 

  حممول على العادة دون ما خيرج عنها. )6(مثل ذلك
                                                           

 في (م): قبل حلول أجل الحق. )1(

 ).399)، الكافي: (ص: 286/ 2)، التفريع: (2/131: المدونة: (انظر )2(

 في (ق): المدة.  )3(

 )398 )، الكافي: (ص:2/285)، التفريع: (2/139: المدونة: (انظر )4(

 )399)، الكافي: (ص: 2/133: المدونة: (انظر )5(

 ) في (ق): مثل في ذلك.6(
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<<<<<<<<

h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<íÖ^ÒçÖ]íÖ^ÒçÖ]íÖ^ÒçÖ]íÖ^ÒçÖ]íÖ^ÒçÖ]íÖ^ÒçÖ]íÖ^ÒçÖ]íÖ^ÒçÖ]))11((<<<<<<<<

خالفــاً أليب حنيفــة يف  )2(تصــح الوكالــة مــن احلاضــر والغائــب والرجــل واملــرأة
–، ألن علياً )3(قوله: إا ال تصح إال من غائب أو مريض أو امرأة غري برزة

ــل عقــيالً  -رضــي اهللا عنــه وقــال: هــذا عقيــل مــا قضــي عليــه فعلــي ومــا  )4(وك
ومل ينكر ذلك أحد، و ألن كل و كيل صـح مـع الغيبـة صـح  )5(قضي له فلي

 )6(كل وكالة صحت برضا املوكل عليـهمع احلضور أصله توكيل املريض، وألن  
  صحت، وإن مل يرض كوكالة الغائب واملرأة غري الربزة.

z���z���z���z���z���z���z���z���11x$�o�9א�vO�mE���3�&م�א�&���9א�
��Kx$�o�9א�vO�mE���3�&م�א�&���9א�
��Kx$�o�9א�vO�mE���3�&م�א�&���9א�
��Kx$�o�9א�vO�mE���3�&م�א�&���9א�
��Kx$�o�9א�vO�mE���3�&م�א�&���9א�
��Kx$�o�9א�vO�mE���3�&م�א�&���9א�
��Kx$�o�9א�vO�mE���3�&م�א�&���9א�
��Kx$�o�9א�vO�mE���3�&م�א�&���9א�
��K��

 )7(ال يفتقر التوكيل إىل حضور اخلصم، وكذلك إثبات الوكالـة عنـد احلـاكم
خالفــــاً أليب حنيفــــة يف منعــــه ذلــــك إال أن تتعلــــق اخلصــــومة حباضــــر مثــــل أن 

؛ ألنــه توكيــل يف )8(يــدعي علــى مجاعــة فيحضــروا واحــداً مــنهم ويغيــب البــاقون
اســتيفاء حــق فلــم يكــن مــن شــرطه حضــور املوكــل عليــه أصــله إذا وكلــه علــى 

ابــة مل مجاعـة فحضـر واحــد وغـاب البــاقون، وألـا اســتنابة فيمـا تصــح فيـه الني
  يفتقر إىل حضور الغري كالتوكيل يف البيع.

                                                           

) الوكال��ة: ق��ال اب��ن ف��ارس: ال��واو والك��اف وال��Qم: أص��ل ص��حيح ي��دل عل��ى اعتم��اد غي��رك ف��ي أم��رك (معج��م 1(
مش�روطة )، وفي اmصطQح:  نيابة ذي حق غير ذي امرأة وm عبادة لغي�ره في�ه غي�ر 6/136مقاييس اللغة: (

 ).327بموته (حدود ابن عرفة ص: 

 ).394)، الكافى: (ص:2/316)، التفريع: (3/265: المدونة: (انظر )2(

 ).2/139)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (108: مختصر الطحاوي (ص: انظر )3(

ي�ل بع�دھا عقيل بن أبي طال�ب: أخ�و عل�ى وجعف�ر وك�ان اuس�ن، ص�حابي ع�الم بالنس�ب م�ات س�نة س�نتين وق )4(
 .396(تقريب التھذيب ص: 

 ).6/81أخرجه البيھقي: ( )5(

 ) عليه: سقطت من (م).6(

 ) 394ص:  ()، الكافي:2/316: التفريع: (انظر )7(

 ).2/139)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (108: مختصر الطحاوي (ص: انظر )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���22x!��3����2ز���/�א�����Kx!��3����2ز���/�א�����Kx!��3����2ز���/�א�����Kx!��3����2ز���/�א�����Kx!��3����2ز���/�א�����Kx!��3����2ز���/�א�����Kx!��3����2ز���/�א�����Kx!��3����2ز���/�א�����K��

الوكالـــة جـــائزة يف كـــل احلقـــوق الـــيت تصـــح فيهـــا النيابـــة مـــن البيـــع والشـــراء، 
وقضـــائه، وخصـــومة  )1(واإلجـــارة، وعقـــد النكـــاح، والطـــالق، واقتضـــاء الـــدين

  . )3(وغري ذلك مما جيري جمراه )2(اخلصم، وتزويج الويل
z���z���z���z���z���z���z���z���33x/���&����&���/E�Kxذא�א�Q��&Nא��4��(���3)*����&���/E�Kxذא�א�Q��&Nא��4��(���3)*����&���/E�Kxذא�א�Q��&Nא��4��(���3)*����&���/E�Kxذא�א�Q��&Nא��4��(���3)*����&���/E�Kxذא�א�Q��&Nא��4��(���3)*����&���/E�Kxذא�א�Q��&Nא��4��(���3)*����&���/E�Kxذא�א�Q��&Nא��4��(���3)*�����E�Kذא�א�Q��&Nא��4��(���3)*�

وقــال  )5(: فــإن كــان بــثمن مثلــه جــاز)4(إذا اســتوىف الوكيــل مــا أمــر بابتياعــه
، وكـــذلك عنـــدنا للوصـــي واألب أمـــا الداللـــة علـــى جـــواز )6(الشـــافعي ال جيـــوز

�m�m�m�mG��F��EG��F��EG��F��EG��F��EHHHH�����������K�������J��I���K�������J��I���K�������J��I���K�������J��I ذلــــك للوصــــي ولــــألب فلقولــــه تعــــاىل:
LLLLllll)7( أقيم للنظر يف مال من يلي عليه، فإن كان الذي يشرتيه ، وألنه إمنا

بزيـــادة فـــذلكم أحـــظ لليتـــيم وأســـوأ أحوالـــه أن يكـــون كـــاألجنيب، وأمـــا الوكيـــل 
فألن غرض املوكل توفري الثمن دون أعيـان املشـرتين، وألن ذلـك هـو املقصـود 

  فيجب حبصوله أن يصح.
z���z���z���z���z���z���z���z���44x/+���K(�!�0Y(�!��3����2ز�����3�0و���Kx/+���K(�!�0Y(�!��3����2ز�����3�0و���Kx/+���K(�!�0Y(�!��3����2ز�����3�0و���Kx/+���K(�!�0Y(�!��3����2ز�����3�0و���Kx/+���K(�!�0Y(�!��3����2ز�����3�0و���Kx/+���K(�!�0Y(�!��3����2ز�����3�0و���Kx/+���K(�!�0Y(�!��3����2ز�����3�0و���Kx/+���K(�!�0Y(�!��3����2ز�����3�0و���K��

وكله يف البيـع وكالـة مطلقـة مل جيـز لـه أن يبيـع إال بـثمن مثلـه نقـداً بنقـد إذا 
ذلك البلد، فإن باع مبا ال يتغـابن النـاس مبثلـه أو بتـأخري أو بنقـد خيـالف نقـد 
البلــد مل يلــزم ذلــك املوكــل إال برضــاه، وكــذلك لــو وكلــه يف شــراء شــيء وكالــة 

، وقـــال أبـــو حنيفـــة: جيـــوز يف )8(مطلقـــة مل يكـــن لـــه أن يشـــرتيه إال بـــثمن مثلـــه
البيـــع أن يبيـــع إىل أجـــل وبغـــري نقـــد البلـــد وبنقصـــان مـــن مثـــن املثـــل أو مبـــا ال 

                                                           

 في (م): الديون. )1(

 في (م): الولية. )2(

 ).394)، الكافي: (ص: 316-2/315التفريع: (: انظر )3(

 ) في (م): بيعه.4(

 ).396)، الكافي: (ص: 2/317: التفريع: (انظر )5(

 ).113 - 112، اzقناع (ص: 111: مختصر المزني ص: انظر )6(

 .220سورة البقرة، ا.ية:  )7(

 ).394)، الكافي: (ص: 2/317: التفريع: (انظر )8(
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، ووافقنا فيـه إذا وكلـه بشـراء عبـد أنـه لـيس لـه أن يشـرتيه )1(يتغابن الناس مبثله
  بأكثر من مثن مثله وال إىل أجل.

لـــه أنـــه توكيـــل يف يتغـــابن النـــاس مبث )2(فـــدليلنا علـــى أنـــه ال جيـــوز بيعـــه مبـــا ال
فلم جيز فيه التغابن املتفـاوت كالتوكيـل يف الشـراء؛ وألن احملابـاة يف  )3(مساومة

حكم اهلبة بدليل اعتبارها من الثلث حال املريض ومنعها للـوارث، وقـد ثبـت 
  أن الوكيل ليس له هبة الشيء الذي وكل فيه وكذلك ال ميلك احملاباة فيه..

، )4(يبيع نساء وال بغـري نقـد البلـد: أن التوكيـل ودليلنا على أنه ال جيوز أن 
إمنا كان يف بيع مطلق والبيع يف الشرع يقتضي النقد بنقد البلـد: كمـا لـو قـال 
رجل ِبعين هذا الثوب مبائة درهم فقال: بعتكـه، لكـان هـذا اإلطـالق يقتضـى 

أو غـريه  )5(التعجيل بنقد البلد، إمنا قلنا: إنه يكون باخليار ألن من بـاع ملـك
  وهبه وقف على إجازته وقد ذكرناه يف البيوع.

z���z���z���z���z���z���z���z���55x�P9�Q0��/��K�ذא�و�7�/03-���دE�Kx�P9�Q0��/��K�ذא�و�7�/03-���دE�Kx�P9�Q0��/��K�ذא�و�7�/03-���دE�Kx�P9�Q0��/��K�ذא�و�7�/03-���دE�Kx�P9�Q0��/��K�ذא�و�7�/03-���دE�Kx�P9�Q0��/��K�ذא�و�7�/03-���دE�Kx�P9�Q0��/��K�ذא�و�7�/03-���دE�Kx�P9�Q0��/��K�ذא�و�7�/03-���دE�K��

إذا وكله يف قـبض ديـن لـه علـى رجـل أو وديعـة عنـده فصـدق الغـرمي الوكيـل 
، خالفـاً أليب )6(وليس للوكيل بينـة ال جيـرب الغـرمي علـى دفـع الشـيء إىل الوكيـل

ـــه: إنـــه جيـــرب إذا كـــان احلـــق يف الذمـــة وال جيـــرب إذا كـــان يف غـــري  حنيفـــة يف قول
؛ وألنــه ال يلــزم الغــرمي أن يــدفع إال مــا يــربأ بــه بــدليل أنــه لــو كــان عليــه )7(ذمتــه

حــق فطالبــه صــاحبه بــه كــان لــه أن مينعــه حــىت حيضــر الوثيقــة وتســقط شــهادة 
لـــو جحـــد  )8(الشـــهود، والـــدفع بـــاإلقرار ال يـــربأ بـــه بـــدليل أن صـــاحب الـــدين

                                                           

 ).2/147مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري 111ي (ص: : مختصر الطحاوانظر )1(

)2( .m بما mفي (ق): إ 

 ) في (م): مفاوضة.3(

 في (م): أو للوكيل. )4(

 في (م): ملكه. )5(

 ).396 -395)، الكافي:(ص: 2/316: التفريع: (انظر) 6(

 ).2/151(مع شرح الميداني:  -)، مختصر القدوري 109: مختصر الطحاوي (ص: انظر) 7(

 في (ق): العين. )8(
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دفعـــه إليـــه ثانيـــة، وإذا كـــان كـــذلك مل يلزمـــه الـــدفع، وحتريـــره أن الوكالـــة لزمـــه 
يقال: كل من مل يربأ بالدفع إليه مل جيـرب علـى دفعـه إليـه كـاألجنيب؛ وألنـه أقـر 
على غريه بالتوكيـل فلـم يلـزم حبكـم ذلـك اإلقـرار تسـليم مـا يف يـده إىل الوكيـل 

  اعتباراً مبا يف يده من العني.
z����z����z����z����z����z����z����z����66�K�
��e/�وE�Kx��3ذא�د��5א�
�E�K�Kذא�د��5א�
�E�K�Kذא�د��5א�
�E�K�Kذא�د��5א�
�E�K�Kذא�د��5א�
�E�K�Kذא�د��5א�
�E�K�Kذא�د��5א�
�E�K�Kذא�د��5א���?+��K(�mEx��3و�/e����?+��K(�mEx��3و�/e����?+��K(�mEx��3و�/e����?+��K(�mEx��3و�/e����?+��K(�mEx��3و�/e����?+��K(�mEx��3و�/e����?+��K(�mEx��3و�/e����?+��K(�mE��

إذا ثبــت أنــه ال جيــرب علــى الــدفع إىل مــن يعــرتف بأنــه وكيــل بغــري بينــة علــى 
اعرتف له صاحب احلق فقد برئ وإن أنكر الوكالة وأقر قبض  )1(الوكالة، فلو

أيضــاً؛ ألن ثبــوت الوكالـة لــيس بشــرط يف اإلبــراء، كمــا لــو  )2(احلـق بــرئ الغــرمي
بقبضـه لــربئ  )3(ابتـداء واعـرتف صـاحب احلـق بعـث بـه الغـرمي علـى يـد رســول

إىل  )4(الغرمي فإن أقر صاحب احلق بالوكالة وأنكر أن يكون الغرمي دفع الـدين
الوكيــل مل يلتفـــت إىل أقـــوال الوكيـــل بـــالقبض وإنكـــاره ولـــزم الغـــرمي إقامـــة البينـــة 
بالـدفع إىل الوكيــل، فـإن مل يقــم ببينــة غـرم يف ذلــك لصـاحب احلــق ألن الغــرمي 

  الذي أتلف ماله ألنه حني دفعه إىل من يربأ بالدفع إليه..هو 
وكـــذلك لـــو كانـــت الوكالـــة ببينـــة فـــدفع الغـــرمي إىل الوكيـــل بغـــري بينـــة وأنكـــر 
صــاحب احلــق فــإن الغــرمي يغــرم املــال؛ ألن إقــرار الوكيــل بــالقبض غــري مقبــول 

  ني غريه..على املوكل ألن الوكيل أمني فيما بينه وبني موكله ال فيما بينة وب
وإذا كان كذلك فإن الغرمي يغرم املـال ثانيـة ولـه إحـالف صـاحب احلـق أنـه 

أنــه دفــع املــال  )5(مل يقبضــه ومل يعلــم بــدفع احلــق إىل وكيلــه فــإن ادعــى الوكيــل
ــــربأ بــــذلك، وال حيتــــاج إىل إقامــــة بينــــة علــــى                        إليــــه ببينــــة وأقامهــــا فــــإن الغــــرمي ي

                                                           

 ) في (م): فإن.1(

 ).396 -395)، الكافي: (ص: 2/316: التفريع: (انظر )2(

 ) في (م): صاحب الدين.3(

 في (م): الحق. )4(

 في (م): وكيله. )5(



540 

ألن البينـــة قـــد شـــهدت بقـــبض صـــاحب احلـــق (حبقـــه فـــإن  الـــدفع إىل الوكيـــل،
بغــري بينــة فــال يلــزم ذلــك صــاحب احلــق  )1( ادعــى الــدفع إىل صــاحب احلــق)

  ما بيناه. على
z���z���z���z���z���z���z���z���77x/03�(�c���2��6/�و���K{l(���3�3�7ن�א���Kx/03�(�c���2��6/�و���K{l(���3�3�7ن�א���Kx/03�(�c���2��6/�و���K{l(���3�3�7ن�א���Kx/03�(�c���2��6/�و���K{l(���3�3�7ن�א���Kx/03�(�c���2��6/�و���K{l(���3�3�7ن�א���Kx/03�(�c���2��6/�و���K{l(���3�3�7ن�א���Kx/03�(�c���2��6/�و���K{l(���3�3�7ن�א���Kx/03�(�c���2��6/�و���K{l(���3�3�7ن�א���K��

أودعــه أو أســلمه  )2(الوكيــل مــؤمتن فيمــا بينــه وبــني موكلــه: فــإن ادعــى رّد مــا
  إليه ليشرتي به أو ليدفعه إىل غريه أو على أي وجه كان ُصدق مع ميينه..

فإن وكله بقـبض ديـن وادعـى أنـه قبضـه وسـلمه إىل موكلـه أو أنـه ضـاع منـه 
  قبل تسليمه إىل املوكل: 

صــــدق يف الضــــياع ويف إقبــــاض  )3(فــــإن ثبــــت قبضــــه إيــــاه ببينــــة مــــن الغــــرمي
علـــى  )4(لـــك إال بـــإقراره أو بـــإقرار الغـــرمي فالـــدين بـــاقاملوكـــل، وإن مل يثبـــت ذ

  الغرمي ال يربأ إال ببينة على ما دفعه إىل الوكيل على ما بيناه..
عنــه دينــاً مل يكــن لــه دفعــه إال ببينــة فــإن دفعــه  )5(ولــو وكلــه علــى أن يقــبض

ويغـرم الوكيـل؛ ألنـه أتلـف  )6(بغري بينـة مل يـربأ الوكيـل إن جحـد صـاحب احلـق
بـذلك ولـيس لـه أن يتلـف  )7(املوكل ماله بـرتك االتوثـق، وعليـه أنـه ال يـربأعلى 

بغــري بينــة فهــو ضــامن ألنــه أتلــف  )8(مالـه، وكــذلك الوصــي يقضــي غــرم امليــت
  . )9(ذلك على األصاغر

                                                           

 ما بين قوسين: سقط من (م). )1(

 ) في (م): رد مال.2(

 ) في (ق): الذي.3(

 ) باق: سقطت من (ق).4(

 (م): بأن يقبض له.) في 5(

 ) في (م): الدين.6(

 ) في (م): وعمله أنه يبرأ.7(

 ) غرم الميت: سقطت من (ق).8(

 ).397-395)، الكافى: (ص: 317-2/316)، التفريع: (3/265: المدونة: (انظرفي جملة ھذه اuحكام  )9(
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z���z���z���z���z���z���z���z���88x!��3א���
���$SO�7�Kx!��3א���
���$SO�7�Kx!��3א���
���$SO�7�Kx!��3א���
���$SO�7�Kx!��3א���
���$SO�7�Kx!��3א���
���$SO�7�Kx!��3א���
���$SO�7�Kx!��3א���
���$SO�7�K��
الوكالـة عقــد جــائز ولـيس مــن العقــود الالزمــة، وفائـدة ذلــك أن لكــل واحــد 

قــدين اخلــروج مــن العقــد أي وقــت شــاء مــن غــري اعتبــار برضــا اآلخــر مــن املتعا
  وال خالف أن املوكل له عزل الوكيل حضر الوكيل أم غاب..

وكــذلك للوكيــل عنــدنا عــزل نفســه عــن الوكالــة مــع حضــور املوكــل وغيبتــه، 
؛ ألنــه )1(خالفـاً أليب حنيفـة يف قولـه لـيس ذلـك للوكيـل إال مـع حضـور املوكـل

ال يفتقـــــر إىل شـــــخص فلـــــم يفتقـــــر إىل حضـــــوره كـــــالطالق والعتـــــاق  )2(عقـــــد
بعكســه البيــع؛ وألنــه أحــد متعاقــدي الوكالــة فلــم يقــف فســخه علــى حضــور 

  اآلخر كاملوكل.
z���z���z���z���z���z���z���z���99x/���3�,ل�אd+��/20��
+�20/��+dل�א,�E�Kx/���3ذא���*��א�����3��
+�20/��+dل�א,�E�Kx/���3ذא���*��א�����3��
+�20/��+dل�א,�E�Kx/���3ذא���*��א�����3��
+�20/��+dل�א,�E�Kx/���3ذא���*��א�����3��
+�20/��+dل�א,�E�Kx/���3ذא���*��א�����3��
+�20/��+dل�א,�E�Kx/���3ذא���*��א�����3��
+�20/��+dل�א,�E�Kx/���3ذא���*��א�����3��
+���������E�Kذא���*��א�����3

إذا تصـــرف الوكيـــل بعـــد علمـــه بعـــزل املوكـــل لـــه فتصـــرفه باطـــل ويضـــمن مـــا 
ه، وإن علـــم ذلـــك غـــرمي أو معامـــل للموكـــل مل جيـــز تســـليمه لـــه لتعديـــ )3(أتلفـــه

لشيء مما كـان جيـوز لـه أن يسـلمه حبـق الوكالـة إىل الوكيـل: فـإن فعـل ذلـك مل 
  يربأه وضمن من غري اعتبار بعلم الوكيل..

فأما إذا تصرف الوكيل بعـد ثبـوت عـزل املوكـل لـه ببينـة أو مبوتـه والوكيـل ال 
اسم: تصرفه مردود، وقال غريه مـن أصـحابنا: يعلم فاختلف فيه فقال ابن الق

، فــدليلنا علــى الــبطالن أن العــزل معــىن يســقط الوكالــة فلــم )4(تصــرفه صــحيح
  وجهله أصله املوت. )5(خيتلف بعلم الوكيل مبوجبه

                                                           

 ).2/145، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (109: مختصر الطحاوي ص: انظر )1(

 ) في (م): دفع حق.2(

 في (ق): ما أتلف.   )3(

 ).395)، الكافي: (ص: 2/317: التفريع: (انظر )4(

 ) بموجبه: سقطت من (م).5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1010x/��/q���fو�
�4و����C!�4و��9�P�Lذא�و�7�/03@*אE�Kx/��/q���fو�
�4و����C!�4و��9�P�Lذא�و�7�/03@*אE�Kx/��/q���fو�
�4و����C!�4و��9�P�Lذא�و�7�/03@*אE�Kx/��/q���fو�
�4و����C!�4و��9�P�Lذא�و�7�/03@*אE�Kx/��/q���fو�
�4و����C!�4و��9�P�Lذא�و�7�/03@*אE�Kx/��/q���fو�
�4و����C!�4و��9�P�Lذא�و�7�/03@*אE�Kx/��/q���fو�
�4و����C!�4و��9�P�Lذא�و�7�/03@*אE�Kx/��/q���fو�
�4و����C!�4و��9�P�Lذא�و�7�/03@*אE�K��������
تـزويج أو شـراء ثـوب أو عبـد إذا وكله يف شراء جارية للـوطء أو اخلدمـة أو 

؛ ألن إطـالق )1(مل يصفه له جاز، ويلزمه من ذلك مـا يشـبه دون مـا مل يشـبه
الوكالــة يقتضــي مــا يشــبه، فــإذا ادعــى غــريه مل يقبــل منــه؛ ألنــه خــالف العــرف  
كمــا لــو ادعــى يف بيــع ســلعة أنــه وكلــه يف بيعهــا مبــا ال يتغــابن النــاس مبثلــه مل 

  يصدق، ألنه خالف العرف.

�@�@�  

<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                           

 ).396)، الكافى: (ص: 2/316)، التفريع: (267 - 3/265: المدونة: (انظر )1(
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<<<<<<<<

h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<…]†Îý]…]†Îý]…]†Îý]…]†Îý]…]†Îý]…]†Îý]…]†Îý]…]†Îý]))11((<<<<<<<<

فيه: فمنهم من قـال يرجـع  )2(إذا أقر مبال ومل يذكر مبلغه اختلف أصحابنا
يف تفسريه إليه فيلزمه قدر ما يقر به من قليل أو كثري ولو قرياط أو حبـة وهـو 

، ومنهم من قال جييئ على أصول مالك أن يلزمـه ربـع دينـار )3(قول الشافعي
الــذهب وثالثــة دراهــم إن كــان مــن أهــل الــورق، وذكــر عــن إن كــان مــن أهــل 

ابن املواز أنه يلزمه عشرون ديناراً إن كان من أهل الـذهب أو مائتـا درهـم إن  
كان من أهل الورق، وقال بعض أصحابنا وجييئ على هذا أن يلزمـه إن كـان 

  من أهل اإلبل والبقر والغنم أول نصاب منهما.
��m�m�m�m��x��w��v��u��t��x��w��v��u��t��x��w��v��u��t��x��w��v��u��t:تعــاىل فوجــه القــول بنفــي التقــدير قولــه

yyyyllll)4(:وقـــــــــال ،��m�m�m�m§���¦��¥��¤§���¦��¥��¤§���¦��¥��¤§���¦��¥��¤llll)5(  وال خـــــــــالف أن هـــــــــذا
ينتظم القليل والكثري، وألن هذا االسم جلنس ليس له تقدير يف شرع وال لغـة 

  فوجب أن يلزم االسم لقليله وكثريه.
ووجه القول مبراعاة نصاب القطع إنه ملا عـدم املقـدار مـن جهـة املقـر وكـان 
لنا سبيل إىل تقـديره وجـب تقـديره وال جيـب نفيـه لنفـي املقـر ووجـدنا املقـادير 
تعلم من ثالثة أوجه: إما لغة، أو شرعاً، أو عادة وقد انتفت من طريـق اللغـة 

الزكـاة، ومنهـا تقـدير  والعادة وثبتت مـن طريـق الشـرع يف مواضـع منهـا نصـاب

                                                           

حك�م ص�دقه عل�ى قائل�ه فق�ط )، وفي اmصطQح: خبر يوجب 2/790) اzقرار: في اللغة اzعتراف (الصحاح 1(
 ).332مع شرح الرصاع ص:  -بلفظه أو لفظ نائبه (حدود ابن عرفة 

 ).5/17)،  مواھب الجليل: (460 – 457: الكافي: (ص: انظر )2(

 ).199)، اzقناع (ص: 113)، مختصر المزني (ص: 3/237: اuم: (انظر )3(

 .10سورة النساء، ا.ية: ) 4(

 .5 سورة النساء، ا.ية: )5(
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املهـــور، والقطـــع فأخـــذنا بأقـــل املقـــادير ألنـــه املتـــيقن وأول مـــا يتناولـــه االســـم، 
ووجه اعتبار نصاب الزكاة أن اسم املال ملا كان ال يكفي فيه اجلـنس ووجـدنا 

 )1(العــادة متنــع إطــالق االســم علــى ثالثــة دراهــم أو ربــع دينــار وهــي أن تكــن
السم إال يف حد من الكثرة فكـان أوىل املقـادير مـا فيها تقدير فإا ال تثبت ا

اتفـــق عليـــه العـــادة مـــن طريـــق اجلملـــة والشـــرع مـــن طريـــق التفصـــيل وهـــو مائتـــا 
  درهم أو عشرون ديناراً.

z���z���z���z���z���z���z���z���11KKKKKKKK��xU�34و��$�sذא�4-*���ل��ExU�34و��$�sذא�4-*���ل��ExU�34و��$�sذא�4-*���ل��ExU�34و��$�sذא�4-*���ل��ExU�34و��$�sذא�4-*���ل��ExU�34و��$�sذא�4-*���ل��ExU�34و��$�sذא�4-*���ل��ExU�34و��$�sذא�4-*���ل��E��

إذا أقــر مبــال عظــيم أو كثــري فمــن أصــحابنا مــن قــال: هــو مبنزلــة مــال علــى 
، ومــنهم مــن قــال: )3(وهــو قــول الشــافعي )2(إليــه التحديــد ويرجــع يف تفســريه

ثالثــة دراهــم أو ربــع دينــار، ومــنهم مــن اعتــرب نصــاب الزكــاة، وحيتمــل عنــدي 
قـولني زائـدين علـى هـذا أحـدمها: ألـف دينـار وهـو قـدر الديـة، واآلخـر مـا زاد 

  على نصاب الزكاة.
 فوجه القول بأنه ال حد يف ذلك أن وصـف الشـيء بـالِعظم ال يفيـد حـدا؛

ألنه خيتلف بإضافته إىل ما دونه وإىل ما فوقه وإذا كان كذلك مل يكن هاهنا 
  طريق بتقديره فوجب الرجوع إىل تفسريه.

ووجـه اعتبــار نصــاب القطــع أنــه قــد ثبــت أن وصــفه بــالعظيم يقتضــي صــفة 
على ما دونه، ومـىت  )5(عظيم يفيد ثبوت زيادة )4(زائدة على االسم ألن قوله

ليه ففسره بأقل ما يقع عليه اسم املـال مثـل حبـة وقـرياط مل رجعنا يف تفسريه إ
  يستحق االسم ألنه ليس دونه لكون هو أعظم منه.

                                                           

 في (ق): أن لم يكن. )1(

 ).219 - 5/218: مواھب الجليل: (انظر) 2(

 ).199)،  اzقناع (ص: 3/237: اuم: (انظر )3(

 في (م): قولنا. )4(

 في (م): عند زيادة. )5(
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فـإذا ثبـت ذلـك وجـب تقـديره بزيـادة عليـه وقـد ثبـت اسـم العظـم ملـا يقطــع 
�m�m�m�m��t��s��r��t��s��r��t��s��r��t��s��r :فيــه اليــد ويســتباح بــه البضــع يف مواضــع منهــا قولــه تعــاىل
z��y�����x��w��v��uz��y�����x��w��v��uz��y�����x��w��v��uz��y�����x��w��v��ullll )1(املهـر دـ، يريـ)وقـول )2 ،

ال يقطــع يف التافــه وكــان يقطــع  �أن رســول اهللا  -رضــي اهللا عنهــا -عائشــة 
، فثبـت أن هـذا لـيس بتافـه، والتافـه هـو اليسـري احلقـري الـذي )3(يف ربع الدينار

  ال قدر له وإذا انتفى هذا االسم عنه دخل يف أول اسم العظم.
حيتمـــل  )4(أقـــل ملـــاووجـــه اعتبـــار نصـــاب الزكـــاة أن ذلـــك إمنـــا ضـــرب ألنـــه 

املواســاة، ومــا دونــه ال حيتمــل ذلــك لضــعفه عنــه وإذا كــان كــذلك فــإن تقــديره 
ــذا أوىل، والـــذي ذكرتـــه أقـــوى يف االحتمــال وأوىل يف التقـــدير مـــن كـــل هـــذا 
ألنــه إذا ثبــت أن العظــيم يتضــمن أن هنــاك دونــه امتنــع قــول مــن يعتــربه بأنــه 

لساً ألنه ال شيء يف احلقـر والـدناءة حبة أو ف )5(يرجع إىل ما يقربه، وإن كان
أقــل مــن هــذا وذلــك ينــايف يف وصــفه بــالعظم وهــذا واضــح الفســاد وإذا بطــل 

  ذلك وجب التحديد.
مـــن حـــده بربـــع دينـــار وبعشـــرين دينـــاراً فوجـــدنا مـــن  )6(مث رجعنـــا إىل قـــول

يـذهب إىل ذلـك إقـراره بـأن لـه مـاالً جمـرداً عـن ذكـر العظـم والكثـرة فلـم جيــزأن 
ملوصوف بالعظم والذي مل يوصف به بقدر (واحد فلم يكون بـد مـن يكون ا

  زيادة عليه، فإذا ثبت ذلك وجب أمرين: 

                                                           

 .25سورة النساء، ا.ية: ) 1(

 ).5/136للقرطبي: ( –)، والجامع في أحكام القرآن 5/15: تفسير الطبري: (انظر )2(

)، مرس�Qً واب�ن ع�دي مس�نداً 10/235)، وعب�د ال�رزاق: (9/477) أخرج الحديث بھذا اللفظ اب�ن أب�ي ش�يبة: (3(
كان يقطع في ريع دينار فقد أخرج�ه البخ�اري ف�ي الح�دود،  -�-)، أما حديث أنه 3/360نصب الراية:  انظر(

اِرقَة�باب: قوله تعالى:    ).3/1312ود، باب: حد السرقة ونصابھا: () ومسلم في الحد8/17(: �َوالسَّاِرُق والسَّ
 ) في (م): مال.4(

 في (ق): قال. )5(

 في (م): قوله. )6(
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تقــدير يوصــف بأنــه عظــيم وكثــري وهــو الديــة، ألنــا ال خنتلــف أــا ال  )1(إمــا
يتقدر ا اسم على اإلطالق فوجب أن يكون مقداراً ملا يسمى مـاالً عظيمـاً 
أو أن يلزمه زيادة علـى املقـدار الـذي يلزمـه مبجـرد قولـه لـه: علـي مـال وتكـون 

ويرجــع يف  )3(العــرف يف وصــف ذلــك املقــدار بــالعظم )2(مــؤثرة حبســب الزيــادة
  تقديره إليه.
z���z���z���z���z���z���z���z���22KKKKKKKK��xUe�eن���0/�د9א�$�4و�د����Eذא�4-*���ن���0/�د9א�$�4و�دExUe�eذא�4-*���ن���0/�د9א�$�4و�دExUe�eذא�4-*���ن���0/�د9א�$�4و�دExUe�eذא�4-*���ن���0/�د9א�$�4و�دExUe�eذא�4-*���ن���0/�د9א�$�4و�دExUe�eذא�4-*���ن���0/�د9א�$�4و�دExUe�eذא�4-*���ن���0/�د9א�$�4و�دExUe�eذא�4-*�

إذا قــال لــه: علــي دراهــم أو دنــانري لزمــه ثالثــة دراهــم أو ثالثــة دنــانري وهــذا 
أن أقــل اجلمــع ثالثــة، ودليلنــا عليــه أن  –رمحــه اهللا  -علــى أصــل مالــك  مبــين

وجعلوا لكل قسم مـن ذلـك قسموا األمساء إىل آحاد وتثنية ومجع  أهل العربية
لـــه تفيـــد معنـــاه دون غـــريه: فقـــالوا: رجـــل ورجـــالن  )4(موضـــوعة صـــيغة وعـــادة

أخـــر فغـــري منكـــر أن  )5(اتفـــاق التثنيـــة واجلمـــع يف كتابـــات ورجـــال، وإن جـــاز
كناية اجلمع على الواحد، وجيب على قول من يقول  يتجوز بذلك كما جيوز

ان وهــو قــول عبــد امللــك وابــن اثنــان يلزمــه درمهــ مــن أصــحابنا أن أقــل اجلمــع
  .  )6(املاجشون
z���z���z���z���z���z���z���z���33KKKKKKKK��xbU�3�$9א�
�
9א�ExbU�3�$ذא�4-*��/��
9א�ExbU�3�$ذא�4-*��/��
9א�ExbU�3�$ذא�4-*��/��
9א�ExbU�3�$ذא�4-*��/��
9א�ExbU�3�$ذא�4-*��/��
9א�ExbU�3�$ذא�4-*��/��
9א�ExbU�3�$ذא�4-*��/����������Eذא�4-*��/�

ولــو قــال لــه دراهــم كثــرية: فــذكر ابــن عبــد احلكــم ألصــحابنا فيهــا قـــولني: 
أحـــدمها مـــا زاد علـــى ثالثـــة دراهـــم، واآلخـــر أنـــه يلزمـــه تســـعة دراهـــم، وبعـــض 

وقال أبو حنيفة تلزمـه ، )7(شيوخنا الذين درسنا عليهم يقول يلزمه مائتا درهم
  .)9(، وقال الشافعي تلزمه ثالثة دراهم)8(عشرة دراهم

                                                           

 في (ق): بھا. )1(

 في (م): بسبب. )2(

 في (ق): بالعظيم. )3(

 في (م): وعاده موصوفة. )4(

 في (ق): روايات. )5(

 في (م): وھو قول عبد الملك وابن الماجشون أن أقل الجمع اثنان. )6(

 ).228 - 5/227: مواھب الجليل: (انظر )7(

 ).3/197)، تحفة الفقھاء: (2/77: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )8(

 ).200)، اzقناع (ص: 112: مختصر المزني (ص: انظر )9(
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مـــاالً ) 1(ودليلنـــا علـــى فســـاد قـــول أيب حنيفـــة والشـــافعي أن اإلقـــرار يتضـــمن
بصـــفة وهـــي الكثـــرة فلـــم يكـــن بـــد مـــن اعتبارهـــا، وقـــد ثبـــت أنـــه لـــو مل يصـــفه 

  الثة دراهم..بذلك للزمه هذا القدر، وكذلك لو وصفه بالقلة للزمه أيضاً ث
يف هــذا أمــران فاســدان: إمــا أن يفيــد وصــفه بالقلــة والكثــرة فائــدة  )2(وبقــي

واحــدة وذلــك باطــل، أو أن يلغــي الصــفة وال يؤخــذ ــا وذلــك أيضــاً باطــل، 
إقراره بـدراهم  )3(فإذا بطل ذلك مل يبق إال ما قلناه من زيادة على ما يتضمن

القــول بأنــه يلزمــه زيــادة علــى جمــردة عــن صــفة الكثــرة، فــإذا تقــدر هــذا فوجــه 
اتفاقنـا علـى أنـه لـو أقـر بـدراهم قليلـة لكانـت ثالثـة، فوجـب  )4(الثالثة دراهـم

أن يفيد إقراره بالكثرة زيادة على مـا يفيـد إقـراره بالقلـة ولـيس يف الكثـرة حـد، 
  فريجع يف ذلك إليه.

قدار يف زيادة امل )5(ووجه القول بأنه تسعة دراهم أن وصفها بالكثرة مبالغة
والتباعد عن القلة فوجب أن يضـاعف ثالثـة أضـعاف: أعـين أن يكـون مثلهـا 
ثــالث مــرات ألن الكثــرة اســم جيمــع الكثــري فلمــا كــان اســم الــدراهم يفيــد يف 
األصل ثالثة لكونه أقل اجلمع فكذلك الكثرية قد ما يقع عليه اسـم الـدراهم 

إذا  )6(ن مـن أصـلهثالث مرات، ووجه قول شيخنا إنه يلزمه مائتا درهم هـو أ
إنه يلزمه مائتان، وعظـيم وكثـري واحـد فكـذلك إذا قـال:  قال علي مال عظيم

  وكثرية.  دراهم عظيمة
  

                                                           

 في (م): يضمن. )1(

 ) بقي: سقطت من (ق).2(

 في (م): تضمنه. )3(

 دراھم: سقطت من (م). )4(

 في اللغة. في (ق): )5(

 في (ق): أصلية. )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���44KKKKKKKK��xbU�3�a0�0!�و-�a�$9א�
�
9א�$��a-0�0!�وExbU�3�aذא�4-*��/��
9א�$��a-0�0!�وExbU�3�aذא�4-*��/��
9א�$��a-0�0!�وExbU�3�aذא�4-*��/��
9א�$��a-0�0!�وExbU�3�aذא�4-*��/��
9א�$��a-0�0!�وExbU�3�aذא�4-*��/��
9א�$��a-0�0!�وExbU�3�aذא�4-*��/��
9א�$��a-0�0!�وExbU�3�aذא�4-*��/����������Eذא�4-*��/�
 ولو قال: له علي دراهم ال قليلة وال كثرية قال حممد بن عبد احلكم: يلزمه

القلــة فوجــب بــذلك زيادــا علــى الثالثــة  ، ووجــه ذلــك أنــه نفــى عنهــا)1(أربعــة
لو وصفها بالقلـة للزمتـه، وإذا وجـب ذلـك لزمـه زيـادة جـزء مـن آحـاد مـا  اليت

أقـــر بـــه فتكـــون أربعـــة، وذلـــك حيتمـــل وجهـــاً آخـــر وهـــو أنـــه يلزمـــه زيـــادة علـــى 
الثالثــة ويرجــع يف ذلــك إىل تفســريه علــى القــول بأنــه إذا قــال لــه علــي دراهــم  

على الثالثـة ويرجـع إىل تفسـريه، وكـان هـذا أوىل ألن الغـرض  كثرية لزمه زيادة
  خروج الدراهم املقر ا عن اسم القلة. 

z���z���z���z���z���z���z���z���55KKKKKKKK��x'אUe�2'�4و�د��9
���2'�4و�دUeא'Exذא�4-*��/��9
���2'�4و�دUeא'Exذא�4-*��/��9
���2'�4و�دUeא'Exذא�4-*��/��9
���2'�4و�دUeא'Exذא�4-*��/��9
���2'�4و�دUeא'Exذא�4-*��/��9
���2'�4و�دUeא'Exذא�4-*��/��9
���2'�4و�دUeא'Exذא�4-*��/��9
���������Eذא�4-*��/�
إذا قـــال: لـــه علـــي دريهمـــات أو دنـــريات فهـــو مبنزلـــة دنـــانري ودراهـــم؛ ألن 

  التصغري ال يؤثر يف املعىن عن أصله.
z���z���z���z���z���z���z���z���66KKKKKKKK���W/����������������4��0ود���4��0�x$�9ود���4��0�x$�9ود���4��0�x$�9ود���4��0�x$�9ود���4��0�x$�9ود���4��0�x$�9ود���4��0�x$�9ودEx$�9ذא�4-*��/�����/E�Wذא�4-*��/�����/E�Wذא�4-*��/�����/E�Wذא�4-*��/�����/E�Wذא�4-*��/�����/E�Wذא�4-*��/�����/E�Wذא�4-*��/�����/E�Wذא�4-*��/�

 الـذي عليـه )3(قال شيوخنا: يلزمـه الـدرهم )2(إذا قال: له علي ألف ودرهم
ويرجع يف تفسري األلف إليه، ومل يكـن قولـه ودرهـم تفسـرياً لأللـف، ويقـال لـه 

ألف شئت فأي نوع فسره به لزم بقوله وأخـذ بـه مجلـة مـن غـري تفصـيل،  سم
  . )4(دابة وغري ذلكلو قال: ألف ودينار أو ثوب أو عبد و  وكذلك

: إن كان املفسـر املعطـوف بـه علـى األلـف ممـا يكـال أو )5(وقال أبو حنيفة
يوزن أو يباع عدداً كالدراهم والدنانري والطعام وغري ذلك كان تفسـرياً لأللـف 
فإن كان مما يباع بعينه ال مبقدار من وزن أو كيل أو عدد كالثيـاب والعبيـد مل 

                                                           

 ).5/229مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )1(

 ) في (ق): دراھم.2(

 الدرھم: سقطت من (م). )3(

 ).228 - 5/227مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )4(

 ).2/79)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (113: الطحاوي (ص: انظر) 5(
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ملـا  )1(أن كل ما لزم بـه حـق بنفسـه مل يكـن تفسـرياً) يكن تفسرياً (هلا، ودليلنا
تقدمــه أصــله إذا قــال: لــه علــّي ألــف وثــوب، وألن العطــف قــد يكــون عطفــاً 
على اجلنس وعلى غري اجلنس فال يقضى باحملتمل ووجـب الرجـوع يف تفسـريه 

  إىل املقر.
z���z���z���z���z���z���z���z���77KKKKKKKK��x�ًh�@�/��R�J�/e����������Eذא�4-*���Ex�ًh�@�/��R�J�/eذא�4-*���Ex�ًh�@�/��R�J�/eذא�4-*���Ex�ًh�@�/��R�J�/eذא�4-*���Ex�ًh�@�/��R�J�/eذא�4-*���Ex�ًh�@�/��R�J�/eذא�4-*���Ex�ًh�@�/��R�J�/eذא�4-*���Ex�ًh�@�/��R�J�/eذא�4-*�

يء: رجع يف تفسريه إليه وقُِبل منه إذا قال غصبت له شيئاً أو له عندي ش
ما يقع عليه اسم الشيء، وكـذلك إذا أقـر بثـوب أو عبـد حلـف علـى مـا يقـر 

  .)2(به إن أنكره املدعى عليه، وفروع هذا الباب كثرية
z���z���z���z���z���z���z���z���88KKKKKKKK��x�2�9א�د[S���������Eذא�4-*��S]א�دEx�2�9ذא�4-*��S]א�دEx�2�9ذא�4-*��S]א�دEx�2�9ذא�4-*��S]א�دEx�2�9ذא�4-*��S]א�دEx�2�9ذא�4-*��S]א�دEx�2�9ذא�4-*��S]א�دEx�2�9ذא�4-*�

: قــال حممــد بــن عبــد احلكــم: تلزمــه عشــرون )3(إذا قــال لــه علــي كــذا درمهــاً 
كذا وكـذا درمهـاً لزمـه أحـد عشـر درمهـاً، (فـإن قـال: كـذا وكـذا   درمهاً، وإن قال

، وقــال الشــافعي: يف قولــه كــذا وكــذا أنــه )4( درمهــاً لزمــه أحــد وعشــرون درمهــاً)
، ودليلنـا أن قولـه:  )6(، ويف قولـه: كـذا وكـذا تلزمـه درمهـان)5(يلزمه درمهاً واحـداً 

واحـــد هـــذا ظـــاهر ال يطلـــق إال علـــى عـــدد وال يـــراد بـــه درهـــم )  7(كـــذا وكـــذا
، وإذا بطــل ذلــك )8(االســتعمال يف عــادة اللغــة فبطــل محلــه علــى درهــم واحــد

ومل ميتنــع، وأول عــدد  )9(فقـد علمنــا أن الكنايـة تفســرها مبــا لـو صــرح بــه لصـح
فيه درمهاً أحد عشر فحملنـاه عليـه، وإمنـا محلنـا كـذا درمهـا  )10(يصح أن يقال

                                                           

 بين قوسين: سقطت من (ق).ما  )1(

 ).228 - 5/227: مواھب الجليل: (انظر )2(

 في (م): دراھم. )3(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )4(

 في (ق): كذا وكذا درھما أنه يلزمه درھم واحد. )5(

 ).112: مختصر المزني (ص: انظر )6(

 في (م): كذا وكذا. )7(

 ) واحد: سقطت من (ق).8(

 في (ق): أحد. )9(

 في (م): يقل. )10(
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يقــال فيــه درمهــاً، ومحلنــا كــذا  )1(علــى عشــرين ألنــه أول عــدد مســتقل بنفســه
وكـــذا علـــى أحـــد وعشـــرين؛ ألن ذلـــك متـــيقن لكونـــه أقـــل مـــا يف بالـــه ومـــا زاد 

  عليه مشكوك فيه.
z���z���z���z���z���z���z���z���99KKKKKKKK��x�ً2�9د�*F��!+v����������Eذא�4-*��/���F��!+v*�دEx�ً2�9ذא�4-*��/���F��!+v*�دEx�ً2�9ذא�4-*��/���F��!+v*�دEx�ً2�9ذא�4-*��/���F��!+v*�دEx�ً2�9ذא�4-*��/���F��!+v*�دEx�ً2�9ذא�4-*��/���F��!+v*�دEx�ً2�9ذא�4-*��/���F��!+v*�دEx�ً2�9ذא�4-*��/�

؛ ألن )2(إذا قـــال: لـــه علـــي بضـــعة عشـــر درمهـــاً كـــان لـــه ثالثـــة عشـــر درمهـــاً 
����m�m�m�mتعــاىل:مــن الثالثــة إىل التســعة، وقيــل يف قولــه  البضــع �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±
µµµµllll)3( أنه سبع)4(.  
z���z���z���z���z���z���z���z���1010KKKKKKKK��xوق
�7)6
���4و�;6��C�²�0��/ذא�-�ل��Exوق
�7)6
���4و�;6��C�²�0��/ذא�-�ل��Exوق
�7)6
���4و�;6��C�²�0��/ذא�-�ل��Exوق
�7)6
���4و�;6��C�²�0��/ذא�-�ل��Exوق
�7)6
���4و�;6��C�²�0��/ذא�-�ل��Exوق
�7)6
���4و�;6��C�²�0��/ذא�-�ل��Exوق
�7)6
���4و�;6��C�²�0��/ذא�-�ل��Exوق
�7)6
���4و�;6��C�²�0��/ذא�-�ل��E��������

إذا قــال: لـــه علـــي ثـــوب يف منـــديل أو يف صـــندوق كـــان مقـــراً بـــالثوب دون 
لكـان مقـراً بالعسـل والـزق، وفـرق  )5(الوعاء ولو قـال: لـه عنـدي عسـل يف زق

أصـــحابنا بينهمـــا بـــأن العســـل يفتقـــر إىل الوعـــاء؛ ألنـــه ال ميكـــن أخـــذه إال يف 
  .)6(وعاء والثوب ميكن أخذه بغري منديل فلم يتضمن اإلقرار به إقراراً بظرفه

z���z���z���z���z���z���z���z���1111KKKKKKKK��xi6:א�UJ�K(�L�6�&Na�7;[!�אxi6:א�UJ�K(�L�6�&Na�7;[!�אxi6:א�UJ�K(�L�6�&Na�7;[!�אxi6:א�UJ�K(�L�6�&Na�7;[!�אxi6:א�UJ�K(�L�6�&Na�7;[!�אxi6:א�UJ�K(�L�6�&Na�7;[!�אxi6:א�UJ�K(�L�6�&Na�7;[!�אxi6:א�UJ�K(�L�6�&Na�7;[!�א��������
 ه علـي ألـف درهـم إاليصح االستثناء من غـري اجلـنس وصـورته: أن يقـول لـ

ثوبـــاً أو عبـــداً أو دابـــة فيقـــال لـــه أذكـــر قيمـــة العبـــد أو الثـــوب الـــذي اســـتثناه، 
، وقــال أبـو حنيفــة: جيــوز )7(مقــراً مبـا فضــل مـن األلــف عـن قــدر قيمتـه ويكـون

: أن )9(، مــثالً )8(يكــال أو يــوزن وال جيــوز فيمــا ال يكــال وال يــوزن ذلــك فيمــا

                                                           

 في (ق): بجنسه. )1(

 ).5/229مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )2(

 .42سورة يوسف، ا.ية:  )3(

 ).12/224: تفسير الطبري: (انظر) 4(

   ). 254ص: (الضرف، والجمع أزقاق، المصباح المنير  –) الزق: بالكسر 5(

 ).5/230(مع حاشية المواق:  –: مواھب الجليل انظر )6(

 ).5/231مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )7(

 ).2/79)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (114: مختصر الطحاوي (ص: انظر )8(

 في (م): مثاله. )9(
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 كـــر حنطـــة فيلزمـــه، ولـــو قـــال ألـــف إال دابـــة مل ألـــف درهـــم إال   يقـــول لـــه علـــي
يصح استثناء مـن غـري اجلـنس، ودليلنـا علـى جـوازه ورود  يصح، وقال زفر: ال

، )�m�m�m�mÎ����Ì��Ë���Ê��É��ÈÎ����Ì��Ë���Ê��É��ÈÎ����Ì��Ë���Ê��É��ÈÎ����Ì��Ë���Ê��É��Èllll )1 اللغة به قال اهللا تعـاىل:
    .)2(وقال الشاعر

  وبلدة ليس بها أنيس
  

  إال اليعافير وإال العيس  .....
  

: ومــا بــالربع مــن أحـــد إال )3(وقــال آخــر وال يقــال لشــيء مــن هــذا أنــيس؛
األواري، ودليلنا على أنه ال فرق بني مايكـال ويـوزن وبـني غـريه أن أهـل اللغـة 

  مل يفرقوا بني ذلك وال اعتربوا هذا الفرق، واعتباراً مبا يكال ويوزن. 
z���z���z���z���z���z���z���z���1212KKKKKKKK��x�-Aא�K(�*�3Aא�L�6�&Na�7אx�-Aא�K(�*�3Aא�L�6�&Na�7אx�-Aא�K(�*�3Aא�L�6�&Na�7אx�-Aא�K(�*�3Aא�L�6�&Na�7אx�-Aא�K(�*�3Aא�L�6�&Na�7אx�-Aא�K(�*�3Aא�L�6�&Na�7אx�-Aא�K(�*�3Aא�L�6�&Na�7אx�-Aא�K(�*�3Aא�L�6�&Na�7א��

؛ وألن معــىن )5(جيــوز خالفـاً لعبــد امللــك وغــريه )4(اسـتثناء األكثــر مــن األقــل
االستثناء أن خيرج من الكالم ما لواله لوجب تناوله له وهذا يصـح يف الكثـري 

مـن الكثـري، ولـيس فيـه  )7(عن القليل كصحته يف القليل إذا خـرج )6(إذا أخرج
إال أن استعماهلم له يقل أو يسـتقبح وذلـك ال مينـع تعلـق األحكـام بـه، وألنـه 

قــال بعتــك هــذه الــدار إال مخســة أسداســها لصــح ولكــان بيعــاً للســدس،  لــو
  .)8(وكل استثناء صح يف البيع صح يف اإلقرار كالقليل

                                                           

 .30سورة الحجر، ا.ية:  )1(

)، واليعافير: تي�وس 481الرجز لجران العود، وھو من الشواھد النحوية (انظر معجم الشواھد النحوية ص: ) 2(
) والع���يس: أب���ل ب���يض ف���ي بياض���ھا ظلم���ة خفي���ة، والواح���دة عيس���اء، الص���حاح: 2/752الظب���اء (الص���حاح: 

)3/954.( 

) واuواري: ح��رارة الن��ار والش��مس، وح��رارة العط��ش أيض��اً 302ديوان��ه ص:  انظ��رھ��و النابغ��ة ال��ذيباني ( )3(
 ).2/583(الصحاح 

 تثنى منه.) مراده مع بقاء اuقل من المس4(

 ).231-5/230مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )5(

 في (ق): خرج. )6(

 في (ق): خرج. )7(

 في (م): كالكثير. )8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1313KKKKKKKK��x$�9د�!I�(�³Q0��
�d��zذ��
+��Wل�-�$C�$�9د�!I�(�³�0��
�d��Wذא�-�لEx$�9د�!I�(�³Q0��
�d��zذ��
+��Wل�-�$C�$�9د�!I�(�³�0��
�d��Wذא�-�لEx$�9د�!I�(�³Q0��
�d��zذ��
+��Wل�-�$C�$�9د�!I�(�³�0��
�d��Wذא�-�لEx$�9د�!I�(�³Q0��
�d��zذ��
+��Wل�-�$C�$�9د�!I�(�³�0��
�d��Wذא�-�لEx$�9د�!I�(�³Q0��
�d��zذ��
+��Wل�-�$C�$�9د�!I�(�³�0��
�d��Wذא�-�لEx$�9د�!I�(�³Q0��
�d��zذ��
+��Wل�-�$C�$�9د�!I�(�³�0��
�d��Wذא�-�لEx$�9د�!I�(�³Q0��
�d��zذ��
+��Wل�-�$C�$�9د�!I�(�³�0��
�d��Wذא�-�لEx$�9د�!I�(�³Q0��
�d��zذ��
+��Wل�-�$C�$�9د�!I�(�³�0��
�d��Wذא�-�لE��
إذا قــال: لزيــد علــى مائــة درهــم مث قــال: بعــد ذلــك لزيــد علــي مائــة درهــم 

، خالفــاً أليب )1(فإمــا مائــة واحــدة كــان يف ذلــك الــس أو يف جملــس آخــر
، ألنــه أعــاد اإلقــرار )2(قولــه إنــه إن كــان يف جملــس آخــر لزمــه مائتــان حنيفــة يف
  ومعناه فلم يلزمه مبجرد الثاين حق أصله إذا كان ذلك يف الس. على لفظة
z���z���z���z���z���z���z���z���1414ن�����4�³�0د�9$�و�|ن�4و��|q��Wذא�-�لE�Kن�����4�³�0د�9$�و�|ن�4و��|q��Wذא�-�لE�Kن�����4�³�0د�9$�و�|ن�4و��|q��Wذא�-�لE�Kن�����4�³�0د�9$�و�|ن�4و��|q��Wذא�-�لE�Kن�����4�³�0د�9$�و�|ن�4و��|q��Wذא�-�لE�Kن�����4�³�0د�9$�و�|ن�4و��|q��Wذא�-�لE�Kن�����4�³�0د�9$�و�|ن�4و��|q��Wذא�-�لE�Kن�����4�³�0د�9$�و�|ن�4و��|q��Wذא�-�لE�Kxن|xن|xن|xن|xن|xن|xن|xن|��

أو فـالن فنصـف ألـف للمقـر لـه  )3(إذا قال: لفالن علي ألف درهم وفالن
، وذلــك أن األول غــري مشــكوك )4(أوًال والنصــف البــاقي بــني املشــكوك فيهمــا

الشــــك فــــيمن حيصــــل شــــريكاً لــــه يف اإلقــــرار، والشــــك ال يقــــدح يف  فيــــه وإمنــــا
  بينهما.وإمنا يقدح يف االثنني اآلخرين فيكون  اإلقرار األول،
z���z���z���z���z���z���z���z���1515x*O��
�+��aEن�����4�³�0د�9$�و|q��Wذא�-�لE�Kx*O��
�+��aEن�����4�³�0د�9$�و|q��Wذא�-�لE�Kx*O��
�+��aEن�����4�³�0د�9$�و|q��Wذא�-�لE�Kx*O��
�+��aEن�����4�³�0د�9$�و|q��Wذא�-�لE�Kx*O��
�+��aEن�����4�³�0د�9$�و|q��Wذא�-�لE�Kx*O��
�+��aEن�����4�³�0د�9$�و|q��Wذא�-�لE�Kx*O��
�+��aEن�����4�³�0د�9$�و|q��Wذא�-�لE�Kx*O��
�+��aEن�����4�³�0د�9$�و|q��Wذא�-�لE�K��

 َ◌ألــف درهــم وإال فعبــدي حــر لزمــه األلــف؛ ألن  )5(إذا قــال: لفــالن علــي
  قوله وإال فعبدي حر حلف على تقرير اإلقرار.

z���z���z���z���z���z���z���z���1616xc���f�9�6و��³�0د��/��Wذא�-�لE�Kxc���f�9�6و��³�0د��/��Wذא�-�لE�Kxc���f�9�6و��³�0د��/��Wذא�-�لE�Kxc���f�9�6و��³�0د��/��Wذא�-�لE�Kxc���f�9�6و��³�0د��/��Wذא�-�لE�Kxc���f�9�6و��³�0د��/��Wذא�-�لE�Kxc���f�9�6و��³�0د��/��Wذא�-�لE�Kxc���f�9�6و��³�0د��/��Wذא�-�لE�K��

وال وازنــاً وال ناقصــاً ومــات  إذا قــال: لــه علــى دينــار ومل يقــل جيــداً وال رديــاً 
؛ ألن إطـالق الكـالم حممـول )6(عليه بدينار جيد وازن بنقد ذلـك البلـد حكم
التعــارف كــالبيع والشــراء واإلجــارة، وإن كــان نقــد البلــد خمتلفــاً فــاختلف  علــى

قـــال حممــد بـــن عبــد احلكـــم: يلزمـــه دينــار مـــن أي نقــد البلـــد خمتلفـــاً  أصــحابنا

                                                           

 ).5/229مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )1(

 ).113: مختصر الطحاوي (ص: انظر )2(

 وفQن: سقطت من (ق). )3(

 ).231-5/230حاشية المواق: ( مع –: مواھب الجليل انظر )4(

 في (م): عندي. )5(

)، وق��د نق��ل الم��واق ف��ي حاش��يته ك��Qم القاض��ي عب��د 5/229م��ع حاش��ية الم��واق: ( –: مواھ��ب الجلي��ل انظ��ر )6(
 ھذا في المعونة. -الوھاب
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: حيتمل هذا )1(ه، وقال شيخنا أبو بكر األريذلك املقر ل وحيلف إن طلب
  الورثة أوسط النقود. واألجود أن يلزم

z���z���z���z���z���z���z���z���1717x$��$�&��a�K�[א��Re�P���9א*-Vא�Kx$��$�&��a�K�[א��Re�P���9א*-Vא�Kx$��$�&��a�K�[א��Re�P���9א*-Vא�Kx$��$�&��a�K�[א��Re�P���9א*-Vא�Kx$��$�&��a�K�[א��Re�P���9א*-Vא�Kx$��$�&��a�K�[א��Re�P���9א*-Vא�Kx$��$�&��a�K�[א��Re�P���9א*-Vא�Kx$��$�&��a�K�[א��Re�P���9א*-Vא�K��������
اإلقــرار لألجانــب الــذين ال يــتهم هلــم يف الصــحة واملــرض ســواء يتحاصــون 
بينهم علـى قـدر حقـوقهم ال يقـدم مـن أقـر لـه يف الصـحة علـى مـن أقـر لـه يف 

، خالفاً أليب حنيفة يف قوله: يبدأ غرماء الصـحة علـى غرمـاء املـرض )2(املرض
، ألن املقر ممن ال )3(فيوفون ديوم فإن فضل كان للغرماء املقر هلم يف املرض

يــتهم املقــر يف إقــراره فأشــبه إذا أقــر لــه يف الصــحة، واعتبــاراً أنــه إذا قامــت لــه 
  البينة.
z���z���z���z���z���z���z���z���1818������,ذא�4-*��7)*�/�אE�K������,ذא�4-*��7)*�/�אE�K������,ذא�4-*��7)*�/�אE�K������,ذא�4-*��7)*�/�אE�K������,ذא�4-*��7)*�/�אE�K������,ذא�4-*��7)*�/�אE�K������,ذא�4-*��7)*�/�אE�K������,ذא�4-*��7)*�/�אE�Kx�9אx�9אx�9אx�9אx�9אx�9אx�9אx�9א��

إذا أقـر يف مرضــه املخــوف لــوارث نظــر: فــإن كــان ممــن يــتهم يف إقــراره لــه مل 
، مثل أن يرتك ابنـا وابنـة )4(يقبل إقراره، وإن كان ممن ال يتهم يف إقراره له قبل

فهـذا يبعـد أن يــتهم  )5(وزوجـة ومـوىل أو بعـض العصـبة األباعـد فيقــر لـه بـدين
 )6(لـــه يف العـــادة فيقبـــل (إقـــراره، وقـــال أبـــو حنيفـــة ال يقبـــل إقـــراره لـــوارث مجلـــة

  . )8(على كل وجه )7( وقال: الشافعي يقبل)
وحملبــــة  )9(فـــدليلنا علــــى أيب حنيفــــة أن منـــع إقــــراره للــــوارث للتهمـــة بــــاإلزواء

 انتفى هذا املعىنصرف ماله إىل األقرب إليه ومن يعلم حمبته له من ورثته فإن 

                                                           

 ) اuبھري: سقطت من (ق).1(

 ).5/219مع حاشية المواق: ( –، مواھب الجليل 457: الكافى: ص: انظر )2(

)، تحف��ة الفقھ��اء: 85-2/84، مختص��ر الق��دوري م��ع ش��رح المي��داني: (116: مختص��ر الطح��اوي ص: انظ��ر )3(
)3/201-202.( 

 ).219-5/218مع حاشية المواق: ( –مواھب الجليل  )،457: الكافى: (ص: انظر )4(

 في (م): بابن. )5(

 ).3/202()، تحفة الفقھاء: 2/85: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر) 6(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )7(

 )111: مختصر المزني: (ص: انظر )8(

)9z1/86زواء: وھو الجمع والضم، وقيل من الزوغ (لسان العرب: ) ا.( 
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وجــب قبولــه، ودليلنــا علــى الشــافعي أنــه ملــا كــان متهمــاً يف إقــراره لــه بالــدين 
ليـزوي عنــه مــن الورثـة وجــب رد إقــراره لــه وإال كـان يف ذلــك ذريعــة إىل متكينــه 

  يف اإلزواء، ومن الوصي للوارث وإذا كان كذلك وجب منعه.
z���z���z���z���z���z���z���z���1919x�k|,א�^�
�0��W9א*-E�Kx�k|,א�^�
�0��W9א*-E�Kx�k|,א�^�
�0��W9א*-E�Kx�k|,א�^�
�0��W9א*-E�Kx�k|,א�^�
�0��W9א*-E�Kx�k|,א�^�
�0��W9א*-E�Kx�k|,א�^�
�0��W9א*-E�Kx�k|,א�^�
�0��W9א*-E�K��

: إحــدامها رده، واألخـــرى قبولـــه )2(املالطــف روايتـــان )1(يقويف إقــراره للصـــد
ويكــــون يف الثلــــث، فوجــــه الــــرد أنــــه مــــتهم يف إقــــراره فيــــه أن يكــــون أراد إزواء 
املسلمني أو األباعد من عصبته والوصية له بزيادة على الثلث فجعله إقرار له 
 فيجب رده، ووجه القبول أن أكثر مـا يف ذلـك أن يكـون هبـة ووصـية فالـذي

خيشــى منــه أن يكــون مــن رأس املــال، فــإذا أحســمنا هــذا البــاب فجعلنــاه مــن 
  الثلث جاز.
z���z���z���z���z���z���z���z���2020KKKKKKKK��������x������2�
O4�*-���c6���2�����B*��K2��xא�
O4�*-���c6���2�����B*��K2��xא�
O4�*-���c6���2�����B*��K2��xא�
O4�*-���c6���2�����B*��K2��xא�
O4�*-���c6���2�����B*��K2��xא�
O4�*-���c6���2�����B*��K2��xא�
O4�*-���c6���2�����B*��K2��xא�
O4�*-���c6������B*��K2א

إذا تــرك ابنــني فــأقر أحــدمها بثالــث: فــإن النســب ال يثبــت؛ ألنــه مقــر علــى 
وهــو قـدر مــا خيصــه مـن املــرياث علــى  )3(غـريه ويعطيــه عنـدنا ثلــث مــا يف يديـه

اإلقــرار مــن  )4(قــر لــو أقــر بــه األخ اآلخــر، وعلــى هــذا احلســاب يثبــتهــذا امل
  بعض الورثة لوارث. 

z���z���z���z���z���z���z���z���2121KKKKKKKK��������x�ًh�@��Y+��a�/e4��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��x�ًh�@��Y+��a�/e4��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��x�ًh�@��Y+��a�/e4��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��x�ًh�@��Y+��a�/e4��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��x�ًh�@��Y+��a�/e4��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��x�ًh�@��Y+��a�/e4��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��x�ًh�@��Y+��a�/e4��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د��x�ًh�@��Y+��a�/e4��+��Fل�א��-�Q0�7א�*د����

، وقـال أبـو حنيفـة: يعطيـه نصـف مـا يف )5(وقال (الشافعي: ال يعطي شـيئاً 
الشـــافعي أن إقـــراره يتضـــمن شـــيئني: أحـــدمها علـــى  )7(فـــدليلنا علـــى) )6(يديـــه

                                                           

 في (ق): للمدين. )1(

 ).220 - 5/219مع حاشية المواق: ( –مواھب الجليل  )،458: الكافى: (ص: انظر )2(

 السابقة.: المراجع انظر )3(

 في (م): يترتب. )4(

 )112: مختصر المزني: (ص: انظر )5(

 ).3/203)، تحفة الفقھاء: (87-2/86: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )6(

 ما بين قوسين: سقط من (م). )7(
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نفسه واآلخر على غريه فالذي على نفسـه اسـتحقاق املقـر لـه مـا يف يـده مـن 
املـال زيــادة علـى قــدر مرياثــه، والـذي علــى غــريه كـون املقــر بــه ابنـاً فُقبــل إقــراره 
على نفسـه ومل يقبـل علـى غـريه، وألن املـرياث يسـتحق بنسـب وبسـبب مث أنـه 

هــذه املــرأة زوجــة أيب ومــات عنهــا وهــي زوجتــه ال أعلمهــا ماتــت منــه لــو قــال 
من املرياث مما يف يده  )1(فإنه يؤخذ منه قدر نصيبها فأنكر ذلك االبن اآلخر

  .)3(وكذلك يف اعرتافه بالنسب ،)2(وال تثبت الزوجية
z���z���z���z���z���z���z���z���2222xW9א*-E�/62v���(�9
-�/�Y+�4ن��!q�6O���
E�/62v���(�9-*א�7KxW9א�*د���Q0-�ل�4-�/�Y+�4ن��!q�6O���
E�/62v���(�9-*א�7KxW9א�*د���Q0-�ل�4-�/�Y+�4ن��!q�6O���
E�/62v���(�9-*א�7KxW9א�*د���Q0-�ل�4-�/�Y+�4ن��!q�6O���
E�/62v���(�9-*א�7KxW9א�*د���Q0-�ل�4-�/�Y+�4ن��!q�6O���
E�/62v���(�9-*א�7KxW9א�*د���Q0-�ل�4-�/�Y+�4ن��!q�6O���
E�/62v���(�9-*א�7KxW9א�*د���Q0-�ل�4-�/�Y+�4ن��!q�6O���
E�/62v���(�9-*א�7KxW9א�*د���Q0-�ل�4-�/�Y+�4ن��!q�6O������������7Kא�*د���Q0-�ل�4

يب حنيفة أن الواجـب أن يعطيـه قـدر مـا تضـمنه إقـراره وذلـك ودليلنا على أ
هـــو قـــدر مـــا حصـــل يف يـــده مـــن الزيـــادة علـــى مرياثـــه ألن متـــام املـــرياث يف يـــد 

  . )4(االبن اآلخر فلم يلزم املقر دفع ما ظلم اجلاحد للمقر له
z���z���z���z���z���z���z���z���2323x/��4�K����W��4�/eא��P*��*-4�$Cًא�
O6ً��وא�4��/�B*����Kxא�K����W��4�/eא��P*��*-4�$Cًא�
O6ً��وא�4��/�B*����Kxא�K����W��4�/eא��P*��*-4�$Cًא�
O6ً��وא�4��/�B*����Kxא�K����W��4�/eא��P*��*-4�$Cًא�
O6ً��وא�4��/�B*����Kxא�K����W��4�/eא��P*��*-4�$Cًא�
O6ً��وא�4��/�B*����Kxא�K����W��4�/eא��P*��*-4�$Cًא�
O6ً��وא�4��/�B*����Kxא�K����W��4�/eא��P*��*-4�$Cًא�
O6ً��وא�4��/�B*����Kxא�K����W��4�/eא��P*��*-4�$Cًא�
O6ً��وא����B*����Kא

واحـــداً ال وارث لـــه غـــريه فـــأقر لرجـــل بأنـــه أخـــوه: ابـــن أبيـــه ولـــو تـــرك ابنـــاً 
(املقر له، خالفـاً للشـافعي يف  )6(نصف ما يف يده ومل يثبت نسب )5(ألعطاه

، ألنــه إقــرار يف حــق غــريه فلــم يقبــل كمــا لــو كانــا )8())7(قولــه إنــه يثبــت نســبه
اثنــــني فــــأقر أحــــدمها وجحــــد اآلخــــر، وألن إقــــراره لــــيس بــــأكثر مــــن شــــهادته 

ـــة فـــإقراره علـــى الغـــري أوىل، ويفـــارق اجلماعـــة ألن وشـــ هادة الواحـــد غـــري مقبول
  الغري. شهادم تقبل يف حق

                                                           

 في (ق): نصيب. )1(

 في (ق): الزوجية. )2(

 في (م): بالسبب. )3(

 في (م): المقر. )4(

 أعطاه.في (م):  )5(

 ).5/220مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )6(

 ). 115 -114: مختصر المزني: (ص: انظر )7(

 ) ما بين قوسين: سقط من (م).8(
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z���z���z���z���z���z���z���z���2424x�����UJ��e4و�zذא�-�ل��EKx�����UJ��e4و�zذא�-�ل��EKx�����UJ��e4و�zذא�-�ل��EKx�����UJ��e4و�zذא�-�ل��EKx�����UJ��e4و�zذא�-�ل��EKx�����UJ��e4و�zذא�-�ل��EKx�����UJ��e4و�zذא�-�ل��EKx�����UJ��e4و�zذא�-�ل��EK��
إذا قـال: أقـررت يل مبائــة دينـار وأنــت بـالغ، فقـال: بــل أقـررت ــا لـك وأنــا 

غـريه  غري بـالغ: قـال حممـد بـن عبـد احلكـم: القـول قـول املقـر مـع ميينـه، وأظـن
  :)1(من أصحابنا من يقول القول قول املدعي

إحلـــاق ديـــن بذمـــة املقـــر واملقـــر ينفـــي  )2( فوجـــه األول أن املـــدعي [يـــدعي]
ذلــك فــال يقبــل منــه إال ببينــة، ووجــه الثــاين أن اإلقــرار متفــق علــى حصــوله إال 
أن املقــر يــزعم أنــه ال حكــم لــه فــال يقبــل منــه إال أن تقــوم لــه بينــة مبــا يدعيــه، 

 )4(، فأمـا لـو ادعـى أنـه كـان)3(اإلقـراروكذلك لو كان جمنوناً فربئ فاختلفـا يف 
وقال أقررت لك يف حال اجلنون ومل يعلم أنه كان جمنوناً واملدعي يـزعم  جمنوناً 

  أن اإلقرار وقع يف الصحة فألصحابنا فيها مذهبان:
ووجــه هــذا اعتبــاره بــه إذا قــال:  )5(أحــدمها: أن القــول قــول املقــر مــع ميينــه

  أقررت لك وأنا صيب ألنه أضاف اإلقرار إىل حال ال يتعلق ا حكم..
لقــــول قـــول املــــدعي، والفـــرق علــــى هـــذا بينــــه وبـــني الصــــيب أن واآلخـــر أن ا

الصيب معلوم حصوله واملدعي زعم بعد زواله فيحتـاج إىل بينـة، ولـيس كـذلك 
اجلنون ألنه مل يثبت ما يدعيه املقر منه فلم تقبـل إضـافته اإلقـرار إىل حـال ال 

تك يعلم أنه كان عليها، ومثل ذلـك لـو قـال: قـذفتين وأنـت بـالغ، فقـال: قـذف
  وأنا صىب احلكم فيه واحد..

                                                           

 ).227-5/226مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )1(

 ) ما بين معقوقتين مطموس في (ق) و(م)2(

 في (ق): المقدار. )3(

 uنه.في (ق):  )4(

 في (ق): ببينة. )5(
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ولــو أقــر وهــو بــالغ عاقــل أنــه كــان اســتهلك لــه مائــة دينــار حــال صــغره أو 
جنونـــه غـــرم لـــه ألن هـــذه أحـــوال يثبـــت معهـــا حكـــم لـــزوم املـــال باالســـتهالك 
  بدليل أن البينة لو قامت بذلك للزمه فكذلك إقراره يلزمه به ما يلزمه بالبينة.

�z�����z�����z�����z�����z�����z�����z�����z����2525�9*�-4�/ذא�-���ل����EK�9*�-4�/ذא�-���ل����EK�9*�-4�/ذא�-���ل����EK�9*�-4�/ذא�-���ل����EK�9*�-4�/ذא�-���ل����EK�9*�-4�/ذא�-���ل����EK�9*�-4�/ذא�-���ل����EK�9*�-4�/ذא�-���ل����EK���0غ�4و������������������������������������������������������������������������������������������'�������O�7�zل��%�4�Xد���O��9ل�;���*�4و�����0غ�4و�'�������O�7�zل��%�4�Xد���O��9ل�;���*�4و�����0غ�4و�'�������O�7�zل��%�4�Xد���O��9ل�;���*�4و�����0غ�4و�'�������O�7�zل��%�4�Xد���O��9ل�;���*�4و�����0غ�4و�'�������O�7�zل��%�4�Xد���O��9ل�;���*�4و�����0غ�4و�'�������O�7�zل��%�4�Xد���O��9ل�;���*�4و�����0غ�4و�'�������O�7�zل��%�4�Xد���O��9ل�;���*�4و�����0غ�4و�'�������O�7�zل��%�4�Xد���O��9ل�;���*�4و�
x�6نP4و�����x�6نP4و�����x�6نP4و�����x�6نP4و�����x�6نP4و�����x�6نP4و�����x�6نP4و�����x�6نP4و�������

أنه أقر له مبائة دينار وهو بالغ عاقل: فقال: أقررت لك  )1(ولو ادعى عليه
 )2(حـــال لســـت أدري هـــل كانـــت حـــال صـــعر أو بلـــوغ أو عقـــل أو جنـــون يف

مبـا بن عبد احلكم: ال يلزمـه بـذلك شـيء ألنـه مل يقـر علـى نفسـه  فقال حممد
يلزمه بشيء، وفيها نظر، ويشبه أن يلزمه علـى قـول مـن ذكرنـاه مـن أصـحابنا 
ألن هـــذا لـــيس جبـــواب فيلـــزم أبـــداً إىل أن يقـــر، وهـــو كمـــن قيـــل لـــه أقـــررت يل 

أنـه  )3(وأنت بالغ، فقال: ال أدري هل تستحق علـّي هـذه األلـف أم ال بألف
  وما يدعيه. ال يرتك
z������z������z������z������z������z������z������z������2626א����/���Pو�Q���0��9א*-V������Q����4ذא�EKא����/���Pو�Q���0��9א*-V������Q����4ذא�EKא����/���Pو�Q���0��9א*-V������Q����4ذא�EKא����/���Pو�Q���0��9א*-V������Q����4ذא�EKא����/���Pو�Q���0��9א*-V������Q����4ذא�EKא����/���Pو�Q���0��9א*-V������Q����4ذא�EKא����/���Pو�Q���0��9א*-V������Q����4ذא�EKא����/���Pو�Q���0��9א*-V������Q����4ذא�EK���Q���0��a�/������
����/�S���F����Q���0��a*�وא�&[�����
����/�S���F����Q���0��a*�وא�&[�����
����/�S���F����Q���0��a*�وא�&[�����
����/�S���F����Q���0��a*�وא�&[�����
����/�S���F����Q���0��a*�وא�&[�����
����/�S���F����Q���0��a*�وא�&[�����
����/�S���F����Q���0��a*�وא�&[�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������S���F*�وא�&[���

x9א*-Vא�/Pوx9א*-Vא�/Pوx9א*-Vא�/Pوx9א*-Vא�/Pوx9א*-Vא�/Pوx9א*-Vא�/Pوx9א*-Vא�/Pوx9א*-Vא�/Pو��

إذا أتى باإلقرار على غري وجه اإلقرار بل علـى وجـه الشـكر والتحـدث بـه، 
مثــل أن جيــري  ذكــر إنســان قــد مــات فوصــف بأنــه كــان يســعف مــن يســأله 
ويقرضه فيقول: رحم اهللا فالناً لقد سألته مرة أن يقرضين شيئاً وانأ مضـيق أو 
مفلــس فأجــاب مســأليت فيقــوم ورثــة ذلــك اإلنســان فيطــالبون هــذا املقــر ففيــه 

: إحـــدامها أن ذلـــك إقـــرار، واألخـــرى أنـــه لـــيس بـــإقرار وال يلـــزم بـــه )4(روايتـــان
  شيء.

                                                           

 عليه: سقطت من (ق). )1(

 ).227-5/226مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )2(

 ) أم m سقطت: من (م).3(

 ).5/227مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )4(
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فوجه األول أنه معرتف بأن الرجل دفع إليـه املـال علـى وجـه القـرض ومـدع 
تــدأ عنــد دعــوى اخلصــم، للــرباءة منــه فــال يقبــل منــه إال ببينــة أصــله اإلقــرار املب

ووجــه الثانيــة أنــه مل يــورده علــى وجــه اإلقــرار وإمنــا أورده علــى وجــه الشــكر أو 
إقــراراً إىل القصــد لــذلك، وهــذه  )1(لغــري ذلــك، ولفــظ اإلقــرار مفتقــر يف كونــه

  الرواية أحسن وأوقع يف مقتضى العادة واألول أقيس.
z�����z�����z�����z�����z�����z�����z�����z�����2727ن�����|����!�������cאV-��*א�9����ن����]א���N*ج�دא�^���*q&א�Kن�����|����!�������cאV-��*א�9����ن����]א���N*ج�دא�^���*q&א�Kن�����|����!�������cאV-��*א�9����ن����]א���N*ج�دא�^���*q&א�Kن�����|����!�������cאV-��*א�9����ن����]א���N*ج�دא�^���*q&א�Kن�����|����!�������cאV-��*א�9����ن����]א���N*ج�دא�^���*q&א�Kن�����|����!�������cאV-��*א�9����ن����]א���N*ج�دא�^���*q&א�Kن�����|����!�������cאV-��*א�9����ن����]א���N*ج�دא�^���*q&א�Kن�����|����!�������cאV-��*א�9����ن����]א���N*ج�دא�^���*q&א�K4ن����]א����������c���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������و���4�cن����]א�و���4�cن����]א�و���4�cن����]א�و���4�cن����]א�و���4�cن����]א�و���4�cن����]א�و���4�cن����]א�و
xW9دא���xW9دא���xW9دא���xW9دא���xW9دא���xW9دא���xW9دא���xW9دא�����

فــرق حممــد بــن عبــد احلكــم بــني أن يقــر بــأن هــذا ســرج دابــة فــالن أو جلــام 
دابتــه وبــني أن يقــر بــأن هــذا بــاب داره فــزعم يف الســرج واللجــام أنــه ال يكــون 

 )2(يكـــون لفـــالن، ويف هـــذا البـــاب يكـــون إقـــرار بـــه لصـــاحب الـــدار إقــرار بأنـــه
ب مـــن الـــدار فـــإذا ثبـــت أن الـــدار لفـــالن فمـــا كـــان منهـــا فقـــد قـــال:ألن البـــا

تضمنه هذا اإلقرار، وليس كذلك السـرج واللجـام؛ ألنـه لـيس جبـزء مـن الدابـة 
بــل هــو غريهــا فكأنــه قــال: هــذا الســرج بــه دابــة فــالن وهــذا اللجــام يلجــم بــه 
دابته، ويف موضع آخر سوى بينهما إما قوالً له آخر حكـاه عـن غـريه، ووجـه 

  لك أنه أضاف ما أقر به إىل ملك املقر له فيضمن اإلقرار له كباب الدار. ذ

�@�@� 

  

  

  

                                                           

 ) في كونه: سقطت من (م).1(

 ).5/230مع حاشية المواق: ( –: مواھب الجليل انظر )2(
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h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<íŞÏ×Ö]íŞÏ×Ö]íŞÏ×Ö]íŞÏ×Ö]íŞÏ×Ö]íŞÏ×Ö]íŞÏ×Ö]íŞÏ×Ö]))11((<<<<<<<<

 )3(ملـن ســأله عنــه: "اعـرف عفاصــها ووكاءهــا ����قولــه  )2(األصـل يف اللقطــة
، والشـيء امللـتقط علـى )4(عرفها سـنة فـإن جـاء صـاحبها وإال فشـأنك ـا" مث

  ضربني: 
ميكـــن تعريفـــه فينبغـــي مللتقطـــه أن يأخـــذه ويعتقـــد  منهـــا مـــا لـــه خطـــر وبـــال

حفظُه على صاحبه، وإمنا استحببنا له ذلك ألن اإلنسان مندوب إىل  بأخذه
والرب وهذا منه؛ وألا قد حتصل مـع مـن رمبـا ال يـؤدي األمانـة فيهـا  فعل اخلري

فيتلــف علــى صــاحبها ويــأمث آخــذها، فــإذا علــم ملتقطهــا مــن نفســه حفظهــا  
  إىل ذلك.. كان مندوباً 

والضـــرب اآلخـــر مـــا ال خطـــر لـــه وال بـــال وال ميكـــن تعريفـــه كالكســـر مـــن 
الـــدرهم والشـــيء مـــن املـــأكول ومـــا أشـــبه ذلـــك وهـــذا ال فائـــدة يف أخـــذه فـــإن 

  أخذه جاز.
z���z���z���z���z���z���z���z���11x!Y�0م�א��SO4�!0��7Kx!Y�0م�א��SO4�!0��7Kx!Y�0م�א��SO4�!0��7Kx!Y�0م�א��SO4�!0��7Kx!Y�0م�א��SO4�!0��7Kx!Y�0م�א��SO4�!0��7Kx!Y�0م�א��SO4�!0��7Kx!Y�0م�א��SO4�!0��7K��������

تُعــرف اللقطــة ســنة عنــد املوضــع الــذي أصــاا فيــه ويف أقــرب املواضــع إليــه 
الناس بالقرب من ذلك املوضـع، فـإن جـاء مـن يـّدعيها بعالمتهـا وعند جمتمع 

من العفاص والوكاء أو بزيادة على ذلك من ذكـر مـا فيهـا مـن ورق أو ذهـب 
  أو وزنه وما يغلب معه على الظن صدقه يف دعواه دفعت إليه بغري بينة..

                                                           

)، وفي اmصطQح:  مال وج�د بغي�ر 5/262) اللقطة: في اللغة: أخذ الشيء من اuرض (معجم مقاييس اللغة: 1(
 ). 429حرز محترماً ليس حيواناً ناطقاً وm نعماً (حدود ابن عرفة ص: 

 ).425)، الكافى: (ص:231)، الرسالة: (ص:2/272)، التفريع: (4/265: المدونة: (انظر )2(

و الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد ونحوه، والوكاء الخيط الذي يشد ب�ه العف�اص (النھاي�ة ف�ي ) العفاص: ھ3(
 .)5/222، 3/263غريب الحديث: (

 ). 3/1346)، ومسلم في اللقطة: (3/92) أخرجه البخاري في اللقطة، باب: ضالة اzبل: (4(
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وإن مضت السنة ومل يأت هلا طالب فهو باخليار بني أن يرتكها وتكون يف 
ده أمانـة ال شـيء يف تلفهـا وبـني أن يتصـدق ـا بشـرط الضـمان، فـإن جـاء ي

صاحبها فأجاز التصدق ا وإال غرمها له، وبني أن يتملكها فتكون دينـاً يف 
لــه متلكهــا، وإذا رد اللقطــة إىل موضــعها  )1(ذمتــه يــدفعها إىل صــاحبها ويكــره

حبها ضمنها إن فإن كان أخذها بنية االلتقاط وحفظها على صا بعد أخذها
رّدها، فإن مل يأخذها بنية االلتقاط بل ليتبينها مرتوياً بـني أخـذها وتركهـا فـال 

  ضمان عليه.
وضــالة اإلبــل ال ينبغــي لواجــدها أن يتعــرض هلــا وليرتكهــا، فأمــا ضــالة الغــنم 
فإن وجدها يف مدينة فهي كسائر اللقطة، وإن وجدها يف صـحراء: فـإن كـان 

ضـع يضـمنها إليـه فعـل ذلـك ، وإن كـان مفـازة وال بقرب موضـعها قريـة أو مو 
قريــة بقرــا وال موضــع حيفــظ فيــه وخيــاف عليهــا إن تركــت الــذئب فــإن شـــاء 

  تركها، وإن شاء أكلها وال ضمان عليه يف ظاهر الروايتني..
ومن وجد طعاماً يفسد برتكه فإن شاء تصدق به أو أكله وضمنه إن كـان 

  .)2(يف العمران وال يضرب له أجل
z���z���z���z���z���z���z���z���22x!6N�!Y�0א�����7د�����+*Kx!6N�!Y�0א�����7د�����+*Kx!6N�!Y�0א�����7د�����+*Kx!6N�!Y�0א�����7د�����+*Kx!6N�!Y�0א�����7د�����+*Kx!6N�!Y�0א�����7د�����+*Kx!6N�!Y�0א�����7د�����+*Kx!6N�!Y�0א�����7د�����+*K��������

عـــرف : للـــذي ســـأله عـــن اللقطـــة: "ا�ولـــه وإمنـــا قلنـــا: إـــا تعـــرف ســـنة لق
وألنـــه ملـــا احتـــيج يف تعريفهـــا إىل أمـــد  ،)3("عفاصـــها ووكاءهـــا مث عرفهـــا ســـنة

أو غائباً أو  )4(ومهلة ليعثر على مالكها وأمكن أن يكون صاحبها حاضراً هلا
ممــن يتعــذر عليــه احلضــور إال بعــد مــدة وجــب أن يــزاد يف املهلــة وأن يوســع يف 

                                                           

 ) في (ق): واكره.1(

 - 2/272)، التفري��ع: (367 - 4/365)، المدون��ة: (758-2/757( : الموط��أ:انظ��رف��ي جمل��ة ھ��ذه اuحك��ام  )2(
 ).232 – 231)، الرسالة: (ص: 274

 سبق تخريج الحديث قريباً. )3(

 لھا: سقطت من (م). )4(
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املــدة ليحصــل الغــرض امللــتمس، وإذا ثبــت ذلــك ومل يكــن بعــض املــدة بــأوىل 
مــن بعــض كانــت الســنة أوىل مــا ضــربت حــد ألــا قــد جعلــت حــداً يف غــري 

ثـــة، ووجـــوب الزكـــاة، موضـــع ممـــا خيتـــرب حالـــه مثـــل العنـــة، وعهـــدة األدواء الثال
  وغري ذلك.

وإمنـــا قلنـــا: إنـــه يعرفهـــا يف املواضـــع الـــيت ذكرناهـــا ألن الغـــرض بـــالتعريف يف 
التوصل إىل علم صاحبها مبوضعها كما جيب أن يكون ذلك يف املواضع الـيت 

-)1(يغلب على الظن الوصول إىل ذلك معها، ويف حديث عمر بن اخلطاب
طريــق الشــام صــرة فيهــا مثــانون دينــاراً: أنــه قــال: ملــن ذكــر لــه أنــه وجــد ب -�

  .)2(عرفها على أبواب املساجد واذكرها ملن يقدم من الشام
z���z���z���z���z���z���z���z���33x��L�3وو���;�q���*��K,�!Y�0�7د��5א�Kx��L�3وو���;�q���*��K,�!Y�0�7د��5א�Kx��L�3وو���;�q���*��K,�!Y�0�7د��5א�Kx��L�3وو���;�q���*��K,�!Y�0�7د��5א�Kx��L�3وو���;�q���*��K,�!Y�0�7د��5א�Kx��L�3وو���;�q���*��K,�!Y�0�7د��5א�Kx��L�3وو���;�q���*��K,�!Y�0�7د��5א�Kx��L�3وو���;�q���*��K,�!Y�0�7د��5א�K����

وإمنــا قلنــا: إــا تــدفع ملــن يعــرف عفاصــها ووكاءهــا وال يكلــف علــى ذلــك 
عفاصـها ووكاءهـا  عرف: "أ�وله لق) 4(خالفاً أليب حنيفة والشافعي، )3(ببينة

، )5(عفاصــها ووكاءهــا فادفعهــا إليــه، فــإن جــاء صــاحبها فعــرف مث عرفهــا ســنة
، ففـــــي هـــــذا )7(، وروي "فـــــإن جـــــاء أحـــــد خيـــــربك بعـــــدا")6(وروي "باغيهـــــا"

بـــــدفعها إىل مــــدعيها يـــــدفعها إىل مـــــن عـــــرف  -�-دلــــيالن: أحـــــدمها أمـــــره 
"أعلــــم عفاصــــها العفــــاص والوكــــاء مــــن غــــري مطالبــــة ببينــــة.. واآلخــــر قولــــه: 

ووكاءها" وال فائدة يف ذلك إال دفعها إىل من عرف ذلـك منهـا ألن الضـرورة 
تدعو إىل ذلك، وإال أدى إىل أن ال يصل أحد إىل مـا يضـيع مـن مالـه  )8(قد

                                                           

 ابن الخطاب: سقطت من (م). )1(

 ).2/758) أخرجه مالك في الموطأ: (2(

 في (م): إقامة بينة. )3(

 ).121)، اzقناع: (ص: 139: مختصر الطحاوى (ص: انظر )4(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )5(

 )2/329) لفظ: "باغيھا" أخرجه أبو داود في كتاب اللقطة، باب: تعريف اللقطة: (6(

 )، بلفظ "فعرف عددھا ووكائھا فادفعھا إليه".2/30) أخرجه أبو داود في اللقطة، باب: تعريف اللقطة: (7(

 قد: سقطت من (م). )8(



562 

ألنه ال ميكنه اإلشهاد على ضياعه، والبينات مرتتبة يف األصول على حسـب 
  ال جيوز يف غريها. األشياء املشهود فيها، فيجوز يف الضرورة ما

z���z���z���z���z���z���z���z���44x�����4و��*3����وא�&�
ق�S0{�c�
�)�Qvא�6%!�+����4و��*3��U·�/e�3�7Kxא4�ً����وא�&�
ق�S0{�c�
�)�Qvא�6%!�+����4و��*3��U·�/e�3�7Kxא4�ً����وא�&�
ق�S0{�c�
�)�Qvא�6%!�+����4و��*3��U·�/e�3�7Kxא4�ً����وא�&�
ق�S0{�c�
�)�Qvא�6%!�+����4و��*3��U·�/e�3�7Kxא4�ً����وא�&�
ق�S0{�c�
�)�Qvא�6%!�+����4و��*3��U·�/e�3�7Kxא4�ً����وא�&�
ق�S0{�c�
�)�Qvא�6%!�+����4و��*3��U·�/e�3�7Kxא4�ً����وא�&�
ق�S0{�c�
�)�Qvא�6%!�+����4و��*3��U·�/e�3�7Kxא4�ً����وא�&�
ق�S0{�c�
�)�Qvא�6%!�+���U·�/e�3�7Kא4�ً
وإمنا قلنا: إن السنة إذا مضت ومل يأت هلا طالب: كان ملتقطهـا خمـرياً بـني 

صــاحبها فشــأنك  )1(: "فــإن مل جيــيء�ولـه متلكهـا والتصــدق ــا أو تركهــا لق
لــيس عليــه  )3(وهــذا لفــظ إباحــة وإطــالق، فــإن شــاء تصــدق ــا؛ ألنــه ))2ــا"

بعد السنة ملا يف ذلك من املشقة والكلفة، ويكون عليه الضمان ألنه  حفظها
فعل ذلك على وجه التخفيف عن نفسه يتكلف حفظها وليس لـه أن يتلـف 

شـــاء  )4(مـــال غـــريه بغـــري إذنـــه إال بشـــرط الضـــمان للضـــرورة الداعيـــة إليـــه، وإن
تركهــا أمانــة يف يــده كالوديعــة ال شــيء عليــه يف تلفهــا ألنــه قبضــها ملنفعــة رــا 
خالصــاً ال نفــع لــه فيهــا فكــان تلفهــا مــن رــا، وإن شــاء استســلفها فكانــت 
دينا يف ذمته ألن الذمة قد تكون أحرز هلا من اليد، ويكره ذلك عندنا جلواز 

  أن يعسر عند جمئ صاحبها فيتعذر عليه ردها.
لنــا: ردهــا إىل موضــعها بعــد أخــذها إىل مــا ذكرنــاه؛ ألنــه إذا أخــذها وإمنــا ق

بنيـــة حفظهـــا فقـــد تعلـــق حفظهـــا عليـــه ولزمـــه ذلـــك، فردهـــا بعـــد أخـــذها تعـــد 
إضاعة ملا قـد لزمـه حفظـه وذلـك غـري جـائز، وإذا أخـذها ال علـى هـذا الوجـه 

  حفظها وال لزمه إمساكها فلم يتعد بردها. مل يتعلق عليه
: جوابــاً ملــن ســأله �ولــه ضــالة اإلبــل ال يأخــذها واجــدها لق وإمنــا قلنــا: إن

عنهـــا: "مالـــك وهلـــا معهـــا ســـقاؤها وحـــذاؤها تـــرد املـــاء وتأكـــل الشـــجر حـــىت 

                                                           

 ق): فإن جاء.في ( )1(

 سبق تخريج الحديث. )2(

 ) في: بأنه.3(

 في (م): ومن. )4(
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، ووجـد بعـرياً فعرفـه )2(لثابـت بـن الضـحاك -�-، وقال عمـر)1(يلقاها را"
  ..)3(مث قال: قد شغلين عن ضيعيت فقال عمر: أرسله حيث وجدته

: "هـي لـك أو ألخيـك �وإمنا قلنا: إنه يف ضالة الغـنم أنـه يأخـذها لقولـه 
، والفـــرق بينهـــا وبـــني ضـــالة اإلبــل أن اإلبـــل حتفـــظ نفســـها مـــن )4(أو للــذئب"

واألكـل  )5(الوحش إن أرادهـا وتعـيش بنفسـها وتقـدر علـى الشـرب مـن الغـدر
يس  مـن الشـجر فيبعـد خــوف اهلـالك عليهـا ورمبـا جيــيء صـاحبها فيجـدها، ولــ

علـــى الشـــرب مـــن  )6(ال تعـــيش بنفســـها وال تقـــدر كـــذلك ضـــالة الغـــنم ألـــا
من الوحش واحليوان املفرتس وكان الغالب هالكهـا حـىت مل  )7(الغدر وال متتنع

  تؤخذ..
وإمنا قلنا: إنه إذا وجدها إىل جنب قرية أو موضع ميكن ضمها إليه مل جيز 

غــري مشـقة عليــه فلــم  ألنــه يصـل إىل حفظهــا علــى صـاحبها مــن )8(لـه أخــذها
  .)9(جيز إتالفها وهلا قيمة يف املوضع الذي وجدها به

وإمنــا قلنــا: إنــه إن وجــدها يف فــالة  ال قريــة بقرــا فلــه أن يأكلهــا وال غــرم 
: "هـي لـك أو ألخيـك �ولـه لق ،)10(عليه لرا خالفاً أليب حنيفـة والشـافعي

ـــــــذئب" ـــــــك أو ألخيـــــــك أو )11(أو لل ، ويف حـــــــديث آخـــــــر: "خـــــــذها هـــــــي ل

                                                           

 سبق تخريج الحديث. )1(

لثابت بن الضحاك: بن خليف�ة اuش�ھلي ص�حابي مش�ھور، روى عن�ه أب�و قQب�ة، م�ات س�نة خم�س وأربع�ين ا )2(
 ).132قاله الفالس والصواب سنة أربع وستين (تقريب التھذيب ص: 

 ).2/759الموطأ: (أخرجه مالك في  )3(

 سبق تخريج الحديث. )4(

   ). 443المصباح المنير ص: () الغدر: النھر 5(

 في (ق): m تفتقر. )6(

 في (ق): وm تبلغ. )7(

 في (ق): أكلھا. )8(

 في (ق): m يقدر. )9(

 ).136)، مختصر المزني: (ص: 140: مختصر الطحاوى (ص: انظر )10(

 سبق تخريج الحديث. )11(
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وهـذا تنبيـه علـى أـا يف حكـم املتلـف، وال قيمـة يف إتالفـه، وألنـه  )1(للذئب"
أضــــافها إىل واجــــدها كإضــــافتها إىل أــــا للــــذئب فــــدل علــــى أن إتالفهــــا ال 

بـــه غـــرم، وألن مـــا هـــذا ســـبيله ال قيمـــة لـــه يف موضـــعه وال ميكـــن  )2(يســـتحق
وأن يلــزم حفظهــا  أن مينــع أخــذها وذلــك خــالف االجتمــاع، تعريفــه فــال خيلــو

وسوقها إىل العمران ويف ذلك مشقة وكلفة مسقطتان عنه، أو أن يباح أكلها 
بشرط الضمان: فما هذا سبيله إمنا يكون بعد التعريف إذا كان مما يبقى فلـم 

  يبق إال ما نقوله من إباحة األكل بغري ضمان له.
الـــذي ال يبطـــل إنـــه ال يعـــرف بأجـــل ألن تبقيتـــه إىل وإمنـــا قلنـــا: يف الطعـــام 

األجــل إتــالف لــه علــى مالكــه وواجــده، وقلنــا: إن لــه أن يأكلــه؛ ألنــه إن مل 
يفعل ذلك تلف ويضمنه؛ ألنه منتفع مبلك غريه إال أن يكون ممـا ال قيمـة لـه 

  .)3(واهللا أعلم

�@�@� 

  

  

  

  

  

                                                           

 )3/1346)، ومسلم في اللقطة: (3/92أخرجه البخاري في اللقطة، باب: ضالة اzبل: () 1(

 في (م): m يتعلق. )2(

 في (م): وهللا الموفق. )3(
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<<<<<<<<

íÃË�Ö]<h^jÒíÃË�Ö]<h^jÒíÃË�Ö]<h^jÒíÃË�Ö]<h^jÒíÃË�Ö]<h^jÒíÃË�Ö]<h^jÒíÃË�Ö]<h^jÒíÃË�Ö]<h^jÒ))11((  

: �ولـه ق، واألصل فيها )2(املخالطال خالف يف وجوب الشفعة للشريك 
 .)5(")4(، وروي:"الشفعة يف كل شرك)3("الشفعة فيما مل يقسم"

z���z���z���z���z���z���z���z���11KKKKKKKK��x9��0��!+qFم�א�
��7x9��0��!+qFم�א�
��7x9��0��!+qFم�א�
��7x9��0��!+qFم�א�
��7x9��0��!+qFم�א�
��7x9��0��!+qFم�א�
��7x9��0��!+qFم�א�
��7x9��0��!+qFم�א�
��7��������
: "الشـــــفعة فيمـــــا مل �ولـــــه ، لق)7(خالفـــــاً أليب حنيفـــــة )6(وال شـــــفعة جلـــــار

ففيــه أدلــة: أحــدها أنــه أخــرب عــن  )8(يقســم، فــإذا وقعــت احلــدود فــال شــفعة"
مجلة حملها وهو غري املقسوم فلم يبـق شـفعة يف غـريه، والثانيـة دليـل اخلطـاب، 

  )9(والثالثة نصه على أن القسـمة إذا وقعـت انتهـت الشـفعة، وألنـه ملـك حمـوز
  كاجلار املقابل.

z���z���z���z���z���z���z���z���22KKKKKKKK��x!+qF%���2&[^���/�א���x!+qF%���2&[^���/�א���x!+qF%���2&[^���/�א���x!+qF%���2&[^���/�א���x!+qF%���2&[^���/�א���x!+qF%���2&[^���/�א���x!+qF%���2&[^���/�א���x!+qF%���2&[^���/�א�����������
واحلوانيــت والبســاتني دون العــروض الشــفعة مســتحقة يف العقــار مــن الــدور 

  .)11(، خالفاً ملن حيكى عنه وجوا يف كل ذلك إن صح)10(واحليوان والرقيق

                                                           

) الشفعة: في اللغة: مشتقة من الشفع وھ�و ال�زوج، uن�ه ض�م ج�زءاً إل�ى ج�زء فيص�ير ب�ه ش�فعاً (غ�رر المق�ال 1(
 ). 356ريك أخذ مبيع شريكه بثمنه (حدود ابن عرفة ص: )، وفي اmصطQح: ھي استحقاق ش227ص: 

 ). 4/34)، فتح الباري (5/307)، المغني: (121: اzجماع mبن المنذر: (انظر )2(

 ).3/46أخرجه البخاري في الشفعة باب: الشفعة فيما لم يقسم إذا وقعت الحدود فQ شفعة ( )3(

 في (ق): شركة. )4(

 )3/1229باب: الشفعة: ( ) أخرجه مسلم في المساقاة،5(

 ).3/61، المقدمات: ()436ص: (، الكافى: )227ص: (: الرسالة: انظر )6(

 ).3/49)، تحفة الفقھاء: (2/107: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )7(

 سبق تخريج الحديث قريباً. )8(

 في (م): يجوز. )9(

)، الك�افى: (ص 228)، الرس�الة: (ص 2/299)، التفري�ع: (4/207)، المدون�ة: (717-2/713: الموط�أ: (انظر )10(
436  .( 

) يحكى ذلك عند بعض أھل مكة، وقال ابن حزم الشفعة في كل شيء مما ينقسم ومما m ينقسم من أرض أو 11(
 ).10/3)، المحلى: (3/64عبد أو ثوب... المقدمات: (
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، وروي "فـــإذا وقعـــت )1(: "الشـــفعة فيمـــا مل يقســـم"�واألصـــل فيـــه قولـــه 
، وهــذا إخبــار عــن حمــل الشــفعة وهــو )2(احلــدود وصــرفت الطــرق فــال شــفعة"
كالــذهب والفضــة، والفــرق بــني العــروض مســتغرق لــه، وألنــه ممــا ينقــل وحيــول  

ــــوان وبــــني األرضــــني وجــــود الضــــرر يف الشــــركة يف األرض علــــى وجــــه  )3(واحلي
الـــــدوام؛ وألن الــــــتخلص منـــــه ال ميكــــــن إال بضــــــرر يلحـــــق الشــــــريك، وســــــائر 

  ذلك. العروض خبالف
z���z���z���z���z���z���z���z���33KKKKKKKK��x9�2�7א���!+qFא�x9�2�7א���!+qFא�x9�2�7א���!+qFא�x9�2�7א���!+qFא�x9�2�7א���!+qFא�x9�2�7א���!+qFא�x9�2�7א���!+qFא�x9�2�7א���!+qFא���������

أو حبسـاً  وعنه يف وجوب الشفعة يف الثمار إذا كان األصل بأيديهم ملكاً 
إحـــدامها ثبوـــا، واألخـــرى نفيهـــا   :)5( الشـــراء روايتـــان )4(أو مســـاقاة أو مبتـــدأ

وهــو قــول املغــرية وعبــد امللــك، فوجــه إثباــا أــا معلقــة مــن غــري صــنع آدمــي 
بأصل جتب فيه الشفعة خياف منه سـوء املشـاركة فأشـبه الفحـل والبئـر، ووجـه 

فعلقهـــا مبـــا يقســـم مـــن  )6(عة"فـــإذا وقعـــت احلـــدود فـــال شـــف" :�نفيهـــا قولـــه 
األراضي؛ وألن الشفعة فيما يدوم فيه الضرر وذلك معدوم يف الثمار فكانت  

  كالعروض.
z���z���z���z���z���z���z���z���44KKKKKKKK��x9*��/&2%-��22&/�4و���%-�KS��a��2���!+q@�ax9*��/&2%-��22&/�4و���%-�KS��a��2���!+q@�ax9*��/&2%-��22&/�4و���%-�KS��a��2���!+q@�ax9*��/&2%-��22&/�4و���%-�KS��a��2���!+q@�ax9*��/&2%-��22&/�4و���%-�KS��a��2���!+q@�ax9*��/&2%-��22&/�4و���%-�KS��a��2���!+q@�ax9*��/&2%-��22&/�4و���%-�KS��a��2���!+q@�ax9*��/&2%-��22&/�4و���%-�KS��a��2���!+q@�a��������

؛ ألن )7(ال شفعة يف طريق وال عرصة قسمت بيوـا وبقيـت مرتفقـاً ألهلهـا
  البيوت املقسومة.ذلك تبع ألصل ال شفعة فيه وهو 

                                                           

 الحديث.سبق تخريج  )1(

 سبق تخريج الحديث. )2(

 في (ق): الغرر. )3(

 ) في (م): متبع.4(

 ).  437)، الكافى: (ص: 2/299)، التفريع: (4/207: المدونة: (انظر )5(

 سبق تخريج الحديث.  )6(

  ).  437)، الكافى: (ص: 2/299)، التفريع: (4/207: المدونة: (انظر )7(
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وال شــفعة يف البئــر والفحــل، وإن كانــت األرض الــيت فيهــا مشــاعة ففيهمــا 
وإن كانـــت األرض مقســـومة ، الشـــفعة؛ ألن يف أصـــلها الشـــفعة فهمـــا تبـــع هلـــا

فــال شــفعة يف البئــر والفحــل ألن أعياــا ال شــفعة فيهــا إذا ال يصــح قســمهما 
  ة له.وال هي متصلة بأصل جتب الشفعة فيه فتكون ثابت

z���z���z���z���z���z���z���z���55KKKKKKKKم��
��7
م��7
م��7
م��7
م��7
م��7
م��7
م��7��mE�^�*k4و��L�(���%(��7*�94ض�4و��!+qFא�mE�^�*k4و��L�(���%(��7*�94ض�4و��!+qFא�mE�^�*k4و��L�(���%(��7*�94ض�4و��!+qFא�mE�^�*k4و��L�(���%(��7*�94ض�4و��!+qFא�mE�^�*k4و��L�(���%(��7*�94ض�4و��!+qFא�mE�^�*k4و��L�(���%(��7*�94ض�4و��!+qFא�mE�^�*k4و��L�(���%(��7*�94ض�4و��!+qFא�mE�^�*k4و��L�(���%(��7*�94ض�4و��!+qFא�  x�0�x�0�x�0�x�0�x�0�x�0�x�0�x�0���������
مــن لــه ممــر يف أرض قــوم أو مســيل مــاء أو طريــق إىل علــو لــه فــال شــفعة لــه 

؛ ألنـه لـيس بشـريك فيهـا، وإمنـا لـه حـق متعلـق )1(فيما بيـع مـن الـدار واألرض
علوها لرجـل على امللك دون أن يكون له حق يف نفس امللك، وكذلك الدار 

آلخر فال شفعة ألحدمها فيمـا بـاع اآلخـر؛ ألن أمالكهمـا متميـزة  )2(وأسفلها
  .)3(والشركة منتفية
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، خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه: )4(والشــفعة بــني الشــركاء علــى قــدر احلصــص

مستفاد بامللك فوجب أن يكـون ؛ ألن الشفعة معىن )5(إنه على عدد الرؤوس
، أصله غلـة الـدار وكسـب العبـد، وألن )6(معترباً بعدد األمالك ال بعدد املالك

مرافــق األمــوال تتــوزع علــى حســب مقــادير أمــالك الشــركاء يف القلــة والكثــرة.  
كـــالربح يف التجـــارة؛ وألن الشـــفعة مســـتحقة إلزالـــة الضـــرر املتأبـــد لوالهـــا وال 

وهـــو أن يطالـــب املشـــرتي الشـــريك بالقســـمة فيلزمـــه  ميكــن إزالتـــه حبـــق واجـــب
ذلك فيدخل عليه الضرر من عدة وجوه: مـن نقصـان قيمـة نصـيبه إذا قسـم، 
ولـــزوم أجــــرة القســـام، واســــتحداث مرافـــق أخــــر، وزيـــادة مؤنــــة، ووجـــدنا هــــذا 

                                                           

  ).  437)، الكافى: (ص: 2/299)، التفريع: (4/207: المدونة: (انظر )1(

 في (ق): سفQھا. )2(

 في (م): منبته. )3(

  ).  439)، الكافى: (ص: 2/299)، التفريع: (4/207: المدونة: (انظر )4(

 ).2/116، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ()121ص: (: مختصر الطحاوى انظر )5(

 أمQك m بقدر المQك.في (ق): بقدر  )6(
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الضــرر يــدخل عليــه علــى حســب ملــك املــالك ال علــى عــدد رؤوســهم، فــإذا  
أن يسـتحق بقـدر امللـك ألن هـذا الضـرر  كانت الشفعة مستحقة هلذا وجـب

  إذا وجد يسقط حسب امللك وكذلك إذا رفع.
z���z���z���z���z���z���z���z���77KKKKKKKK��xא�U,���4א�c��!+qFא�xא�U,���4א�c��!+qFא�xא�U,���4א�c��!+qFא�xא�U,���4א�c��!+qFא�xא�U,���4א�c��!+qFא�xא�U,���4א�c��!+qFא�xא�U,���4א�c��!+qFא�xא�U,���4א�c��!+qFא���

الشــفعة بــني أهــل املــرياث علــى قــدر رؤوســهم، ومــن بــاع أصــل ســهم مــنهم 
مــن بــاقي الورثــة، فــإن بــاع مجيــع  )1(فشــركاؤه يف ذلــك الســهم أحــق بالشــفعة

لشـــفعة لبقيـــة أهـــل املـــرياث دون الشـــركاء أصـــل ســـهم ســـهمهم الـــذي ورثـــوه فا
األجانـــب، ولـــو كـــان أهـــل الســـهام عصـــبة فبـــاع بعـــض العصـــبة حـــق فالشـــفعة 
لبقيــة العصــبة وألهــل الســهام مجيعــاً، ولــو بــاع بعــض أهــل ســهم حقــه كانــت 

  .)2(الشفعة ألهل السهم دون العصبة
 مثــال مجلــة املســألة: أن يــرتك امليــت جــدتني وأختــني ألم وإخــوة ألب، ولــه

ستة أسـهم مـن اثـين عشـر سـهماً مـن دار أو دكـان، فـأرادت إحـدى اجلـدتني 
بيـــع حقهـــا مـــن الســـدس فاجلـــدة األخـــرى أحـــق بالشـــفعة مـــن الشـــركاء، فـــإن 
باعت اجلدتان مجيعاً فالشفعة لباقي الورثة، وإن باعـت إحـدى األختـني لـألم 
حصـــتها فاألخـــت أحـــق بالشـــفعة مـــن اإلخـــوة ألب، فـــإن بـــاع بعـــض اإلخـــوة 

حصتهم فالشفعة بني بقية اإلخوة لألب وبني بـاقي أهـل املـرياث، فـإن   لألب
  كان مجيع من ورث امليت عصبة شافعوا بينهم دون الشركاء األجانب.  

z���z���z���z���z���z���z���z���88KKKKKKKK��xL�3*Fא��!����K(�!+qF����^O4�
Oא��א�$����!�א��3�7xL�3*Fن����4א�%�K(�!+qF����^O4�
Oא��א�$����!�א��3�7xL�3*Fن����4א�%�K(�!+qF����^O4�
Oא��א�$����!�א��3�7xL�3*Fن����4א�%�K(�!+qF����^O4�
Oא��א�$����!�א��3�7xL�3*Fن����4א�%�K(�!+qF����^O4�
Oא��א�$����!�א��3�7xL�3*Fن����4א�%�K(�!+qF����^O4�
Oא��א�$����!�א��3�7xL�3*Fن����4א�%�K(�!+qF����^O4�
Oא��א�$����!�א��3�7xL�3*Fن����4א�%�K(�!+qF����^O4�
Oא��א�$����3�7ن����4א�%

، )4(الســهم الواحــد أحــق بالشــفعة مــن بقيــة الشــركاء )3(وإمنــا قلنــا: إن أهــل
ــــــــــــــه )5(خالفــــــــــــــاً أليب حنيفــــــــــــــة والشــــــــــــــافعي              الشــــــــــــــفعة يف كــــــــــــــل" :�؛ لقول

                                                           

 في (ق): بالشركة. )1(

  ).  439)، الكافى: (ص: 300 - 2/299)، التفريع: (4/206: المدونة: (انظر )2(

 أھل: سقطت من (م). )3(

  ).  439)، الكافى: (ص: 2/299)، التفريع: (4/206: المدونة: (انظر )4(

 .)117ص: (، اzقناع: )121ص: (: مختصر الطحاوى انظر )5(
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، فوجبــت الشــفعة فيــه، ألنــه نــوع مــن )2(، والســهم نــوع مــن الشــرك )1(شــرك"
الشــركة فوجــب أن يثبــت الشــافع فيــه اعتبــاراً بالشــركة يف نفــس العقــار.. وإمنــا 

بالشركة وأكـد قلنا: إن بقية أهل السهم أوىل من العصبة، ألم أخص منهم 
أمـــرا، ألن ســـهمهم معلـــوم مقـــدر، (وإمنـــا قلنـــا: إن أهـــل الســـهام يشـــاركون يف 

، وإمنــا قلنــا: إن مجيــع ورثــة امليــت إذا  )3(العصــبة ملــا ذكرنــاه مــن قــوم علــيهم)
  كانوا عصبة تشافعوا بينهم ألم أهل مرياث واحد كأهل السهام. 

z���z���z���z���z���z���z���z���99KKKKKKKK��xض�+��z0(�±�@��3�7�!+qFא��'��Cxض�+��z0(�±�@��3�7�!+qFא��'��Cxض�+��z0(�±�@��3�7�!+qFא��'��Cxض�+��z0(�±�@��3�7�!+qFא��'��Cxض�+��z0(�±�@��3�7�!+qFא��'��Cxض�+��z0(�±�@��3�7�!+qFא��'��Cxض�+��z0(�±�@��3�7�!+qFא��'��Cxض�+��z0(�±�@��3�7�!+qFא��'��C��

شقص ملك بعـوض ففيـه الشـفعة إال أن يعـرض مـا يقطعهـا بـأي نـوع  كل 
كان من التمليكات من بيع، أو إجارة، أو خلع، أو مهراً أو صلح مـن أرش 
جنايـــــة، أو قيمـــــة متلـــــف، أو دم عمـــــد، أو خطـــــأ أو غـــــري ذلـــــك مـــــن أنـــــواع 
املعاوضات، فأما ما ملـك بغـري عـوض مثـل اهلبـة بغـري الثـواب والصـدقة ففيهـا 

إحـــــــدامها وجـــــــوب الشـــــــفعة، واألخـــــــرى ســـــــقوطها. وال شـــــــفعة يف  روايتـــــــان:
  .)4(املرياث
z���z���z���z���z���z���z���z���1010KKKKKKKK��x'אع�א,+�و���e4�7�!+qFא���Pوx'אع�א,+�و���e4�7�!+qFא���Pوx'אع�א,+�و���e4�7�!+qFא���Pوx'אع�א,+�و���e4�7�!+qFא���Pوx'אع�א,+�و���e4�7�!+qFא���Pوx'אع�א,+�و���e4�7�!+qFא���Pوx'אع�א,+�و���e4�7�!+qFא���Pوx'אع�א,+�و���e4�7�!+qFא���Pو��

وإمنــا قلنــا: إن الشــفعة واجبــة يف أنــواع املعاوضــات التفــاقهم علــى ذلــك يف 
البيــع فكــان كــل عــوض مبثابتــه، (وقلنــا: إن الشــفعة يف النكــاح واخللــع خالفــاً 

ألن النكــاح نــوع معاوضــة فــإذا ملـك بــه مــا جيــب فيــه الشــفعة  ؛)5(أليب حنيفـة
  .)6(جاز أن يستحق كالبيع)

                                                           

 سبق تخريج الحديث. )1(

 والسھم نوع من الشرك: سقطت من (ق). )2(

 ما بين قوسين: سقط من (ق). )3(

 ).443-442)، الكافى: (ص: 4/210: المدونة: (انظرفي جملة ھذه اuحكام  )4(

 ).2/110، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (121: مختصر الطحاوى ص: انظر )5(

 من (م)، في ھذا الفصل، ويوجد ھذا النقص بعد فصول قليلة قادمةما بين قوسين: سقط  )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1111KKKKKKKK��x±�F2!�א�����*����2!�א��4x±�F]�א�qF+!��7א,�*����2!�א��4x±�F]�א�qF+!��7א,�*����2!�א��4x±�F]�א�qF+!��7א,�*����2!�א��4x±�F]�א�qF+!��7א,�*����2!�א��4x±�F]�א�qF+!��7א,�*����2!�א��4x±�F]�א�qF+!��7א,�*����2!�א��4x±�F]�א�qF+!��7א,�*����4]�א�qF+!��7א,

، خالفـاً للشـافعي )1(إذا وجبت الشفعة يف املهر فإا تؤخذ بقيمة الشقص
ك ؛ ألن ذلك أعدل بـني الشـفيع واملـرأة، وذلـ)2(يف قوله: إا تؤخذ مبهر املثل

أن النكــاح طريقــه املواصــلة واملكارمــة دون حمــض املعاوضــة، فقــد يكــون مهــر 
املثـل ألــف دينــار وقيمــة الشــقص مائــة فتســاحمه فتأخــذ الشــقص مبهرهــا، فمــىت 
ألزمنا الشـفيع أخـذ الشـقص مبهـر املثـل، وهـو ألـف بـدينار كنـا قـد حفنـا عليـه 

ك قيمــة الشــقص وألزمنــاه أن يــدفع إىل املــرأة أكثــر  ممــا عاوضــت عليــه، وكــذل
ألفاً مثلها مائة، فلو جعلنا للشـفيع أخـذ الشـقص مبائـة وهـو يسـاوي ألفـاً كنـا 
قــد حفنــا علــى املــرأة؛ ألن الــزوج يقــول: أنــا أصــدقها هــذا الشــقص (علــى أنــه 

  .)3(يقدر مهر املثل فكان األعدل يف ذلك قيمة الشقص)
z���z���z���z���z���z���z���z���1212KKKKKKKK��77777777�4]�א��4]�א��4]�א��4]�א��4]�א��4]�א��4]�א��4]�א���FFFFFFFFدم��K2&/�و�����
���2&/�و��Kدم���7�±א���K��Z0دم�א�+2�
���2&/�و��Kدم���7�±א���K��Z0دم�א�+2�
���2&/�و��Kدم���7�±א���K��Z0دم�א�+2�
���2&/�و��Kدم���7�±א���K��Z0دم�א�+2�
���2&/�و��Kدم���7�±א���K��Z0دم�א�+2�
���2&/�و��Kدم���7�±א���K��Z0دم�א�+2�
���2&/�و��Kدم���7�±א���K��Z0دم�א�+2�

�!�7�±�xא���K��Z0دم�א�+2�����Yoאx!�
�����Yoאx!�
�����Yoאx!�
�����Yoאx!�
�����Yoאx!�
�����Yoאx!�
�����Yoאx!�
�����Yoא��

ويؤخــذ الشــقص يف الصــلح عــن دم العمــد بقيمتــه وعــن دم اخلطــأ بالديــة؛ 
ألن الواجب بالعمد القود وإمنا جتـب الديـة بالرتاضـي أو بتعـذر القـود، ولـيس  

، ووجـه قولـه: يف )4(كذلك اخلطـأ ألن الواجـب بـه الديـة والشـقص بـدل منهـا
رياث؛ ألنـــه انتقـــال ملـــك بغـــري اهلبـــة والصـــدقة إنـــه ال منفعـــة فيهـــا، اعتبـــاراً بـــامل

عـــوض، ووجـــه إجيـــاب الشـــفعة فيهـــا، اعتبارهـــا بـــالبيع بعلـــة أنـــه انتقـــال ملـــك 
  باختيار.
z���z���z���z���z���z���z���z���1313KKKKKKKK��x
Oوא�K2��
Exذא����5)�5א��F±��*ض�Oوא�K2��
Exذא����5)�5א��F±��*ض�Oوא�K2��
Exذא����5)�5א��F±��*ض�Oوא�K2��
Exذא����5)�5א��F±��*ض�Oوא�K2��
Exذא����5)�5א��F±��*ض�Oوא�K2��
Exذא����5)�5א��F±��*ض�Oوא�K2��
Exذא����5)�5א��F±��*ض�Oوא�K2����Eذא����5)�5א��F±��*ض�

ومـــن بـــاع صـــفقة واحـــدة شقصـــاً جتـــب فيـــه الشـــفعة ومعـــه عـــروض وحيـــوان 
فللشفيع أخذ شفعته حبصتها من الثمن، وليس للمشرتي أن يقـول ال أدعـك 

                                                           

 .444)، الكافى: ص: 4/224: المدونة: (انظر )1(

 ).117)،  اzقناع (ص: 4/3: اuم: (انظر )2(

ما بين قوسين: سقط من (ق)، وخQصة ھذا التعليل أن الشقص إذا كان مھراً فالشفعة في�ه أن يؤخ�ذ الش�قص  )3(
 m ف البيع.بقيمتهQن مھر المثل يتفاوت مع المسمى، لتسامح الناس فيه في العادة بخu بمھر مثله 

 ).444 -443)، الكافى: (ص: 4/210: المدونة: (انظر )4(
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؛ ألن الشــفيع ال يلزمــه أن يأخــذ مــا ال شــفعة فيــه واملشــرتي )1(تفــرق الصــفقة
  دخل على تفريق الصفقة.

z���z���z���z���z���z���z���z���1414KKKKKKKK��x
Oوא���+�q@��;��@4��?@א���x
Oوא���+�q@��;��@4��?@א���x
Oوא���+�q@��;��@4��?@א���x
Oوא���+�q@��;��@4��?@א���x
Oوא���+�q@��;��@4��?@א���x
Oوא���+�q@��;��@4��?@א���x
Oوא���+�q@��;��@4��?@א���x
Oوא���+�q@��;��@4��?@א�����

أشقاصاً شفيعها واحد فأراد الشفيع أن يأخذ شفيعته من واحد  لو اشرتى
 ؛ ألن)2(منها ويرتك بقيتها مل يكن له ذلك إال برضى املشـرتي خبـالف األوىل

 احلـــق لـــه يف اجلميـــع فهـــو املختـــار لتبعـــيض الصـــفقة علـــى املشـــرتي فـــال يـــرتك
  وذلك.
z���z���z���z���z���z���z���z���1515KKKKKKKK��xL�+q@�b
��ع�@��ً��و�/���K(xL�+q@�b
��ع�@��ً��و�/���K(xL�+q@�b
��ع�@��ً��و�/���K(xL�+q@�b
��ع�@��ً��و�/���K(xL�+q@�b
��ع�@��ً��و�/���K(xL�+q@�b
��ع�@��ً��و�/���K(xL�+q@�b
��ع�@��ً��و�/���K(xL�+q@�b
��ع�@��ً��و�/���K(��

ولـه عـدة شـفعاء فـأراد بعضـهم األخـذ حبصـته  )3(ومن باع شقصاً من رجل
مـــــن الشـــــفعة وســـــلم ســـــائرهم: فلـــــيس ملريـــــد الشـــــفعة إال أن يأخـــــذ الكـــــل أو 

شـفيع واحـد  )5(؛ ألن الباقي إذا ترك حصل الشقص كأنه لـيس لـه إال)4(يرتك
  فلم يكن له إال أخذ الكل أو الرتك..

احلاضـــر أن يأخـــذ ولـــو كـــان بعـــض الشـــفعاء حاضـــراً وبـــاقيهم غائـــب فـــأراد 
نصــيبه حبصــته مل يكــن لــه ذلــك ألن تبعــيض الصــفقة غــري جــائز مــا مل يــرض 
املشرتي، وهو ممن له يف الشفعة حق، فإن أخذ الكل مث َقِدَم الغائبون أخـذوا 
بقدر حقوقهم إن أحبوا ألن أخذ هذا الشفيع للجميع إمنا كان حلق املشرتي 

املشـــرتي، ولـــيس ملـــن يأخـــذ  يف منـــع تفريـــق الصـــفقة عليـــه، وألنـــه مشـــرت مـــن
  الشفعة تفريق الصفقة عليه.

                                                           

 ).444)، الكافى: (ص: 4/210: المدونة: (انظر )1(

 ).444)، الكافى: (ص: 211-4/210: المدونة: (انظر )2(

 ) من رجل: سقطت من (م).3(

 ).444)، الكافى: (ص: 4/210: المدونة: (انظر )4(

 ) ليس له إm: سقطت من (م).5(
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z���z���z���z���z���z���z���z���1616KKKKKKKK��xRI��א��!+q@�$SO9،�و�qא��Q0א�?א���4و���Q0��!+qFא�xRI��א��!+q@�$SO9،�و�qא��Q0א�?א���4و���Q0��!+qFא�xRI��א��!+q@�$SO9،�و�qא��Q0א�?א���4و���Q0��!+qFא�xRI��א��!+q@�$SO9،�و�qא��Q0א�?א���4و���Q0��!+qFא�xRI��א��!+q@�$SO9،�و�qא��Q0א�?א���4و���Q0��!+qFא�xRI��א��!+q@�$SO9،�و�qא��Q0א�?א���4و���Q0��!+qFא�xRI��א��!+q@�$SO9،�و�qא��Q0א�?א���4و���Q0��!+qFא�xRI��א��!+q@�$SO9،�و�qא��Q0א�?א���4و���Q0��!+qFא���

األخــذ بالشــفعة ثابــت للشــفيع، مــا مل يــرتك، أو يظهــر منــه مــا يــدل علــى 
الرتك، أو يأت من طول املدة ما يعلم معه أنـه تـارك للشـفعة، فـإن كـان غائبـاً 

، وإن كـــان حاضـــراً فعنـــه )1(ه ولـــو طالـــت غيبتـــه مـــا طالـــتفـــال تنقطـــع شـــفعت
: إحـــدامها أنـــه ال حــد يف بطـــالن الشـــفعة مــن املـــدة، واألخـــرى أنـــه )2(روايتــان

  )3(ينتظــر عليــه ســنة مث ال شــفعة لــه بعــدها، وعنــد أيب حنيفــة: أــا علــى الفــور
منهـا بطلـت،  )4(كالرد بالعيب فإن أمسك عن املطالبة ـا مـع علمـه ومتكينـه

فـــدليلنا أن املطالبـــة  ،..)5(وقـــول الشـــافعي الصـــحيح عـــن أصـــحابه مثـــل ذلـــك
بالشــفعة حــق للشــفيع، ومــن لــه حــق املطالبــة يف أي وقــت شــاء إال أن يعلــم 
منــه تــرك لــه، وهــذا أصــل بــين عليــه هــذا البــاب وال ينــتقض بأعيــان املســائل، 

فلم جيب املطالبة به  وألنه حىت يف استيفاء مال مل يكن فيه تفريط أو تدليس
علـــى الفـــور، وأصـــله الـــديون، وفيـــه احـــرتاز مـــن الـــرد بالعيـــب؛ وألن يف إجيابـــه 
املطالبــة فــوراً ضــرر علــى الشــفيع، ألنــه قــد يعلــم ومل حيصــل الــثمن وال بــاع مــا 
حيصل من جهته، فيؤدي ذلك إىل تفويته إياه مىت مل ميهـل مـدة يـتمكن فيهـا 

ـــر وغـــرس فيلـــزم الشـــفيع دفـــع مـــن ذلـــك، وكـــذلك قـــد يكـــون املشـــرتي  قـــد عم
إليه، فال جيوز أن يثبت له حق ويؤخذ باستيفائه على وجه يقتضـي  )6(القيمة

: "فينتظــر ــا �وإمنــا قلنــا: إن الغائــب ال تنقطــع شــفعته لقولــه  تغرميــه إيــاه..

                                                           

 ما طالت: سقط من (ق). )1(

)، الك�����افى: 228)، الرس�����الة: (ص2/301)، التفري�����ع: (4/208)، المدون�����ة: (2/715انظ�����ر: الموط�����أ: ( )2(
 ).443(ص

 ).2/108الميداني: ()، مختصر القدوري مع شرح 120: مختصر الطحاوى (ص: انظر )3(

 في (م): وتمكنه. )4(

 ). 120)، مختصر المزني: (ص: 4/3: اuم: (انظر )5(

 في (ق): الشيء. )6(
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، وال ميكنـــه )2(وألنـــه معـــذور، وألن تركـــه املطالبـــة لغيبتـــه ؛)1(وإن كـــان غائبـــاً"
  البة مع الغيبة.غالباً املط
z���z���z���z���z���z���z���z���1717KKKKKKKK��x!+qFא��b
���P���7/�א���ل��7)
�bא��P���7x!+qF/�א���ل��7)
�bא��P���7x!+qF/�א���ل��7)
�bא��P���7x!+qF/�א���ل��7)
�bא��P���7x!+qF/�א���ل��7)
�bא��P���7x!+qF/�א���ل��7)
�bא��P���7x!+qF/�א���ل��7)
�bא��P���7x!+qF/�א���ل��7)

فأما احلاضر فوجه القول بأن مدته سنة: فألنه إذا ثبت أن املطالبـة ليسـت 
علـى الفـور، وكـان األجـل القريـب يف معــىن الفـور، ألنـه قـد يكـون لـه عــذر يف 

عمـــارة إن كانـــت للمشـــرتي  )3(إمســـاكه عـــن املطالبـــة لُيحصـــل الـــثمن وقيمـــة
فيخـــاف أن يؤخـــذ بـــوزن مـــا يلزمـــه يف احلـــال ورمبـــا يف احلـــال ورمبـــا ال حيضـــره، 

وكانـــت الســـنة أوىل  فوجـــب ضـــرب مـــدة (لـــه ليتســـع ملـــا ميكنـــه معـــه األخـــذ..
اآلجــال بــأن حتــد ألــا جتمــع مــا جتتمــع معــه العلــل يف الصــرب واإلمهــال، وقــد 

يف مسألتنا، ووجـه روايـة التأبيـد  جعلت يف الشرع حداً ألحكام عدة فكذلك
ومل يعلقــه مبـــدة، وألنــه اســـتيفاء مــال فلـــم يبطـــل  )4(قولــه: "الشـــريك أحــق بـــه"

  برتك املطالبة كأروش اجلنايات.
z���z���z���z���z���z���z���z���1818KKKKKKKK��x/&+q@�5�qFא��!��x/&+q@�5�qFא��!��x/&+q@�5�qFא��!��x/&+q@�5�qFא��!��x/&+q@�5�qFא��!��x/&+q@�5�qFא��!��x/&+q@�5�qFא��!��x/&+q@�5�qFא��!����

ألنـــه مل ميلـــك  ؛)6(مل يلزمـــه )5( إذا وهـــب الشـــفيع شـــفعته قبـــل وجوـــا لـــه)
  شيئاً يهبه، ومن وهب ما ال ميلك مل تصح هبته.

z���z���z���z���z���z���z���z���1919KKKKKKKK��xم�+kאن�4و���Oض�4و�*+��±�F�5א����+*ض�4و���Oאن�4و�k+�مE��2��xذא��±�F�5א����+*ض�4و���Oאن�4و�k+�مE��2��xذא��±�F�5א����+*ض�4و���Oאن�4و�k+�مE��2��xذא��±�F�5א����+*ض�4و���Oאن�4و�k+�مE��2��xذא��±�F�5א����+*ض�4و���Oאن�4و�k+�مE��2��xذא��±�F�5א����+*ض�4و���Oאن�4و�k+�مE��2��xذא��±�F�5א����+*ض�4و���Oאن�4و�k+�مE��2��xذא��±�F�5א�������E��2ذא�

إذا بيع الشقص بعرض أو حيـوان أخـذه الشـفيع بقيمـة ذلـك العـرض، وإن  
وألن الشــــفيع إمنــــا  ؛)7(كــــان بطعــــام أو غــــريه ممــــا يكــــال أو يــــوزن أخــــذه مبثلــــه

                                                           

)، وأب��و داود ف��ي البي��وع، ب��اب: الش��فعة: 2/833ف��ي الش��فعة، ب��اب: الش��فعة ب��الجوار: ( ماج��ه) أخرج��ه اب��ن 1(
)، وأحم��د: 3/651ديث حس��ن غري��ب: ()، والترم��ذي ف��ي اuحك��ام، ب��اب: الش��فعة للغائ��ب وق��ال: ح��3/789(
)3/353.(  

 في (ق): لقيمته. )2(

 في (م): وفيه. )3(

  سبق تخريج الحديث قريباً. )4(
 ما بين قوسين: سقط من (ق). )5(

 ).228)، الرسالة: (ص:2/301)، التفريع: (4/121: المدونة: (انظر )6(

 ).442(ص:)، الكافي: 2/312)، التفريع: (4/219: المدونة: (انظر )7(



574 

لـذي عـاوض املشـرتي بـه، فـإن كـان ممـا لـه مثـل لـزم يستحق الشقص بالقـدر ا
  الشفيع مثله، وإال فقيمته ألن القيمة تقوم مقام املثل عنده تعذره.

z���z���z���z���z���z���z���z���2020KKKKKKKK��x5�qFא��b
���7x5�qFא��b
���7x5�qFא��b
���7x5�qFא��b
���7x5�qFא��b
���7x5�qFא��b
���7x5�qFא��b
���7x5�qFא��b
���7��

يف االســـتحقاق  )3(ودركـــه ؛دون البـــائع )2(الشـــفيع علـــى املشـــرتي )1(عهـــدة
وسـواء أخـذ وعليه يرجع بالثمن ويرجـع املشـرتي علـى البـائع،  الزم للمشرتي،

، )4(الشــقص قبــل قــبض املشــرتي إيــاه أو بعــده يف حيــاة املشــرتي أو بعــد موتــه
وقــال ابــن أيب ليلــى: العهــدة علــى البــائع يف كــل وجــه، وقــال أبــو حنيفــة: هــي 

  .)5(على من يؤخذ الشقص منه كان البائع أو املشرتي
فـــدليلنا أن الشـــفعة تؤخـــذ مـــن ملـــك املشـــرتي دون البـــائع وذلـــك أن املبيـــع 
حصل يف ملك املشرتي بنفس العقد املطلق، ومنه يتلف قبل القـبض وبعـده، 
وإن حصـل اإلجيـاب مـن البـائع والقبـول مــن املشـرتي فقـد صـح أن يأخـذ مــن 

  املشرتي بعد تقرر ملكه عليه فيجب أن تكون العهدة عليه.
z���z���z���z���z���z���z���z���2121KKKKKKKK��x!+qFא��M�%��a�!��-V�3�7ن�אx!+qFא��M�%��a�!��-V�3�7ن�אx!+qFא��M�%��a�!��-V�3�7ن�אx!+qFא��M�%��a�!��-V�3�7ن�אx!+qFא��M�%��a�!��-V�3�7ن�אx!+qFא��M�%��a�!��-V�3�7ن�אx!+qFא��M�%��a�!��-V�3�7ن�אx!+qFא��M�%��a�!��-V�3�7ن�א��

حــادث بعــد تقــرر امللــك للمشــرتي  ؛ ألــا بيــع)6(اإلقالــة ال تســقط الشــفعة
  من غري البائع.  )7(ووجوب الشفعة للشفيع، فأشبهت بيعها

وقـد اختلــف قولــه علــى مـن تكــون العهــدة بعــد اإلقالـة، فقــال: تكــون علــى 
املشرتي وتبطل اإلقالة، ووجه ذلك ما ذكرناه من اعتباره ببيعه من غري البـائع 

                                                           

) العھ��دة: مش��تقة م��ن العھ��د، والعھ��د ھ��و اuم��ان والموث��ق والذم��ة والحف��اظ وم��ن لزمت��ه العھ��دة لزم��ه الوف��اء 1(
  ).2/515بموجبھا (الصحاح: 

 ).2/167) يعني أن عھد الشفيع باعتبار الثمن، والرد بالعيب واmستحقاق وشبه ذلك (الفواكه الدواني: 2(

) ومنه ضمان الدرك في عھ�دة المبي�ع، وض�مان ال�درك عن�د 4/1582لصحاح: ) الدرك: اللحوق والوصول (ا3(
 الفقھاء ھو رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع.

 ).4444)، الكافى: (ص: 228)، الرسالة: (ص:2/302)، التفريع: (4/209المدونة: ( )4(

 ).2/112()، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 123: مختصر الطحاوى (ص: انظر )5(

 ).444)، الكافي: (ص:2/302: التفريع: (انظر )6(

 في (م): بيعاً. )7(
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بعــده، وقــال هــو باخليــار إن شــاء  أن للشــفيع األخــذ بــأول البيعتــني ويبطــل مــا 
كتبهــــا علــــى البــــائع وإن شــــاء علــــى املشــــرتي، وهــــذا ألن الشــــفعة جتــــب لــــه 

  بالصفقتني بأي ذلك شاء أخذ، والعهدة على من يأخذها منه.
z���z���z���z���z���z���z���z���2222KKKKKKKK��xא9ًא*(�!+qFא��/���$�N�5���$���/�א�qF+!�)*א9ًאExذא�N�5���$���/�א�qF+!�)*א9ًאExذא�N�5���$���/�א�qF+!�)*א9ًאExذא�N�5���$���/�א�qF+!�)*א9ًאExذא�N�5���$���/�א�qF+!�)*א9ًאExذא�N�5���$���/�א�qF+!�)*א9ًאExذא�N�5���$���/�א�qF+!�)*א9ًאExذא�N�5����Eذא�

إذا بيــع ســهم فيــه الشــفعة مــراراً والشــفيع غائــب أو حاضــر مل يعلــم مث أراد 
بالشفعة فله أخذها بأي الصفقات: فإن أخذها بآخر صفقة صح ما األخذ 

تقـــدم مـــن الصـــفقات، وإن أخـــذها بـــاألوىل بطـــل مـــا بعـــدها (وتـــرادوا بأصـــل 
بوسـطها صـح مـا  )1(األمثان وسواء اتفقـت األمثـان أو اختلفـت، وإن أخـذها)

  .)2(قبلها وبطل ما بعدها
z���z���z���z���z���z���z���z���2323KKKKKKKK���!���Y(א�&�*��و������?F,ذא�94אد�אE�!���Y(א�&�*��و������?F,ذא�94אد�אE�!���Y(א�&�*��و������?F,ذא�94אد�אE�!���Y(א�&�*��و������?F,ذא�94אد�אE�!���Y(א�&�*��و������?F,ذא�94אد�אE�!���Y(א�&�*��و������?F,ذא�94אد�אE�!���Y(א�&�*��و������?F,ذא�94אد�אE�!���Y(א�&�*��و������?F,ذא�94אد�אEx!+qF����z�*Fא�x!+qF����z�*Fא�x!+qF����z�*Fא�x!+qF����z�*Fא�x!+qF����z�*Fא�x!+qF����z�*Fא�x!+qF����z�*Fא�x!+qF����z�*Fא���

وإذا أراد املشرتي التصرف وخاف مطالبة الشريك بالشفعة فله إيقافه عنـد 
احلاكم، فإما أخذ أو ترك ليتمكن املشرتي مما يريده من البناء واهلدم والغـرس 

الك يف أمالكهم
ُ
  .)3(وغري ذلك مما يتصرف امل

z���z���z���z���z���z���z���z���2424KKKKKKKK��x��+�����7x)��56�!�א�qF+!�4و�+�����7x)��56�!�א�qF+!�4و�+�����7x)��56�!�א�qF+!�4و�+�����7x)��56�!�א�qF+!�4و�+�����7x)��56�!�א�qF+!�4و�+�����7x)��56�!�א�qF+!�4و�+�����7x)��56�!�א�qF+!�4و�+�����7)��56�!�א�qF+!�4و�
، ألن الشـــريك إمنـــا ُجعلـــت لـــه الشـــفعة )4(وال بيعهـــاوال جتـــوز هبـــة الشـــفعة 

شـــركته وال عـــرف معاملتـــه، ورمبـــا  )5(ليـــزول الضـــرر عنـــه بـــدخول مـــن مل يعهـــد
بالقســمة فاحتــاج إىل اســتئناف مرافـق، فليحقــه يف ذلــك ضــرر وهــذا  )6(طلـب

معــىن خيــتص الشــريك بــه ال يوجــد يف غــريه، وألنــه إذا رضــي بقطــع حقــه مــن 
  شرتي أوىل بثبوت ملكه عليه.متلك الشقص كان امل

                                                           

 ما بين قوسين: سقط من (م). )1(

 ).441)، الكافي: (ص:2/303: التفريع: (انظر )2(

 ).442)، الكافي: (ص:2/303: التفريع: (انظر) 3(

 ).439الكافى: (ص: )،228)، الرسالة: (ص:2/301)، التفريع: (4/216: المدونة: (انظر )4(

 في (ق): من لم يعتد. )5(

 في (م): طالبه.  )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���2525KKKKKKKK��x5�qFא��L�P�$C�*²¦2س�و�*Jو��?F,א�Q6���������Eذא���Q6א,F?��وJ*س�و��L�P�$C�*²¦2א�Ex5�qFذא���Q6א,F?��وJ*س�و��L�P�$C�*²¦2א�Ex5�qFذא���Q6א,F?��وJ*س�و��L�P�$C�*²¦2א�Ex5�qFذא���Q6א,F?��وJ*س�و��L�P�$C�*²¦2א�Ex5�qFذא���Q6א,F?��وJ*س�و��L�P�$C�*²¦2א�Ex5�qFذא���Q6א,F?��وJ*س�و��L�P�$C�*²¦2א�Ex5�qFذא���Q6א,F?��وJ*س�و��L�P�$C�*²¦2א�Ex5�qFذא�
إذا بىن املشرتي وغرس وعمر مث جاء الشفيع: فإن شاء أخذ بالثمن وقيمة 

ــــان والغــــراس قائمــــاً يــــوم يأخــــذه، وإن شــــاء تــــرك ــــو حنيفــــة: )1(البني ، وقــــال أب
الغـــراس إال أن يكـــون زرعـــاً يأخـــذها بـــالثمن وجيـــرب املشـــرتي علـــى قلـــع البنـــاء و 

  ..)2(يرتك إىل أن حيصد
، وهـذا لـيس عـرق ظـامل، وألنـه )3(: "ليس لعـرق ظـامل حـق"�قوله فدليلنا 

غرس أو بناء يف ملك صـحيح ميلـك نفعـه فلـم يسـتحق عليـه إتالفـه أصـله مـا 
  يستحق عليه فيه شفعة.. )4(ال

حيصل منه مشرتياً له وإمنا قلنا: إن القيمة يوم األخذ؛ ألنه يف ذلك الوقت 
  فاستحق العوض عليه حينئذ.

z���z���z���z���z���z���z���z���2626x5�qF���9����7 �א�Kx5�qF���9����7 �א�Kx5�qF���9����7 �א�Kx5�qF���9����7 �א�Kx5�qF���9����7 �א�Kx5�qF���9����7 �א�Kx5�qF���9����7 �א�Kx5�qF���9����7 �א�K��
ويتصور ذلك بوجوه: منها أن يكون الشريك مل يعلم بالبيع فطالبه شريكه 
ــــه  بالبنــــاء والغــــرس وكتمــــه البيــــع مث ظهــــر علــــى ذلــــك، ومنهــــا أن يكــــون طالب

غائبــاً فــأذن  وغــرس مث علــم بــذلك، ومنهــا أن يكــون الشــفيع )5(بالقســمة فبــىن
  احلاكم للمشرتي يف البناء والغرس مث جاء الشفيع.

z���z���z���z���z���z���z���z���2727x��*2�����4�7�K]�א��5�qFא����6���4�7�Kx��*2]�א��5�qFא����6���4�7�Kx��*2]�א��5�qFא����6���4�7�Kx��*2]�א��5�qFא����6���4�7�Kx��*2]�א��5�qFא����6���4�7�Kx��*2]�א��5�qFא����6���4�7�Kx��*2]�א��5�qFא����6���4�7�Kx��*2]�א��5�qFא����6
ولـــو بيعـــت خنلـــة بثمرهـــا فـــإن الشـــفيع يأخـــذها مـــع مثرـــا قائمـــة كانـــت أو 

، وقــال أبـو حنيفــة: إن كانـت قائمــة يف )6(جمـذوذة وللمشــرتي مـا ســقى وأنفـق
انــــت قــــد جــــذت [أخــــذ] األصــــل رؤوس النخــــل أخــــذها مــــع األصــــل فــــإن ك

                                                           

 ).3/71)، المقدمات: (443-442)، الكافى: (ص:4/236: المدونة: (انظر )1(

 ).2/119، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (124 -123: مختصر الطحاوى ص: انظر )2(

 سبق تخريج الحديث. )3(

)4( .mفي (م): أ 

 ببناء. في (ق): )5(

 ).3/75)، المقدمات: (443)، الكافى: (ص: 2/302)، التفريع: (4/221: المدونة: (انظر )6(
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، فــدليلنا )2(، وقــال الشــافعي: ال يأخــذ الثمــرة علــى وجــه)1(بقســطه مــن الــثمن
له قد ضمنه الصفقة من غري فعل  )3(أن الثمرة ثابتة يف أصل املبيع غري مزايلة

  آدمي فكانت الشفعة ثابتة فيها كالشجر.
z���z���z���z���z���z���z���z���2828x!+qF�9�����9א�EKx!+qF�9�����9א�EKx!+qF�9�����9א�EKx!+qF�9�����9א�EKx!+qF�9�����9א�EKx!+qF�9�����9א�EKx!+qF�9�����9א�EKx!+qF�9�����9א�EK��

: "مـن تـرك مـاالً �لقولـه ؛ )5(أليب حنيفـة، خالفاً )4(خيار الشفعة موروث
، وألنـــه خيـــار لـــدفع الضـــرر عـــن مالـــه فجـــاز أن يقـــوم فيـــه )6(أو حقـــاً فلورثتـــه"

وارثـه مقامــه كخيـار الــرد بالعيـب، وألنــه حـق مســتفاد بامللـك فجــاز أن يكــون 
  موروثاً كثمر الشجر ومناء املاشية.

z���z���z���z���z���z���z���z���2929x9��oא�!+q@�$&��Q&(�Kx9��oא�!+q@�$&��Q&(�Kx9��oא�!+q@�$&��Q&(�Kx9��oא�!+q@�$&��Q&(�Kx9��oא�!+q@�$&��Q&(�Kx9��oא�!+q@�$&��Q&(�Kx9��oא�!+q@�$&��Q&(�Kx9��oא�!+q@�$&��Q&(�K��
، وقـال )7(فال شفعة حىت يتم البيع وحيصل االختيـارإذا بيع شقص باخليار 

أبــــو حنيفــــة: إن كــــان اخليــــار للبــــائع فــــال شــــفعة وإن كــــان للمشــــرتي وجبــــت 
، وإمنـــا قلنــا: ال شـــفعة قبــل انـــربام اخليــار اعتبـــاراً بــه لـــو كــان اخليـــار )8(الشــفعة

 للبائع، وألن الشفعة تستحق بتمام العقد، وما مل يقع اخليار فالعقد غري تام،
  بدليل أن املشرتي رمبا مل يشرت فر الشقص.

z���z���z���z���z���z���z���z���3030x�P4�mE�K2���±�F�5א�����E�Kx�P4�mE�K2ذא��±�F�5א�����E�Kx�P4�mE�K2ذא��±�F�5א�����E�Kx�P4�mE�K2ذא��±�F�5א�����E�Kx�P4�mE�K2ذא��±�F�5א�����E�Kx�P4�mE�K2ذא��±�F�5א�����E�Kx�P4�mE�K2ذא��±�F�5א�����E�Kx�P4�mE�K2ذא��±�F�5א�����E�Kذא�
الشـــفيع أخـــذه مبثـــل ذلـــك  )9(إذا بيـــع الشـــقص بـــثمن إىل أجـــل: فـــإن شـــاء

ــــــه عنــــــد ــــــئ الــــــثمن عن ــــــثمن إىل أجــــــل إن كــــــان ثقــــــة مليــــــا أو بثقــــــة مل       )10(ال
                                                           

 ).3/59)، تحفة الفقھاء: (120-2/119: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )1(

 ).1/377)، المھذب: (120: مختصر المزني (ص: انظر )2(

 ).4/1720 : الصحاح:انظر) المزايلة: ھي المفارقة (3(

 ).3/68)، المقدمات: (440)، الكافى: (ص:2/715)، الموطأ: (4/16: المدونة: (انظر )4(

 ).2/113)، ومختصر القدوري مع شرح الميداني: (123: مختصر الطحاوى (ص: انظر )5(

ه: )، ومس��لم ف��ي الف��رائض، ب��اب: م��ن ت��رك م��اmً فلورثت��3/60أخرج��ه البخ��اري ف��ي الكفال��ة، ب��اب: ال��دين: ( )6(
)3/1237.( 

 ).439)، الكافى: (ص:717-2/714: الموطأ: (انظر )7(

 ).2/114: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (انظر )8(

 ) في (ق): حاء.9(

 في (م): عند وجوب اuجل. )10(
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لثمن حـــاالً أو ، وقـــال أبــو حنيفـــة والشــافعي: لـــيس لــه أخـــذه إال بــا)1(األجــل
  .)2(بالنقد االنتظار إىل أن حيل فيأخذه

ودليلنـا أن الشـفعة تسـتحق مبثـل الـثمن الــذي بيـع الشـقص بـه حـىت يــدخل 
الشفيع مدخل املشرتي من غـري زيـادة وال مرفـق بـدليل أنـه لـو اشـرتى بغلـة مل 
يأخـذ صـحاحاً، ولــو ابتـاع بصـحاح مل يعــط غلـة، ولـو ألزمنــا النقـد وقـد ابتــاع 

لكان ذلـك زيـادة علـى الشـفيع للمشـرتي، ألن العـرف جـاٍر بـأن الـثمن نساء 
منه بالنسيئة، وألن املشرتي ال يلزمه أن ينقد، فال يلزم الشفيع إال  بالنقد أقل

ما يلزم املشرتي، وإن منعنـاه األخـذ إىل املـدة أضـررنا بـه طـول تلـك املـدة فلـم 
  يبق إال ما قلناه.

z���z���z���z���z���z���z���z���3131x�7א.�2م�!+qFא��Kx�7א.�2م�!+qFא��Kx�7א.�2م�!+qFא��Kx�7א.�2م�!+qFא��Kx�7א.�2م�!+qFא��Kx�7א.�2م�!+qFא��Kx�7א.�2م�!+qFא��Kx�7א.�2م�!+qFא��K��
: إحـــــدامها وجـــــوب الشـــــفعة، )3(لـــــف عنـــــه يف احلمـــــام: ففيـــــه روايتـــــانواخت

واألخــرى ســقوطها وذلــك مبــين علــى وجــوب قســمته، فالشــفعة تتبــع القســمة 
  .)4(يف اإلثبات والنفي

z���z���z���z���z���z���z���z���3232x$%�6��a��[�7א�+���9א��!+qFא��Kx$%�6��a��[�7א�+���9א��!+qFא��Kx$%�6��a��[�7א�+���9א��!+qFא��Kx$%�6��a��[�7א�+���9א��!+qFא��Kx$%�6��a��[�7א�+���9א��!+qFא��Kx$%�6��a��[�7א�+���9א��!+qFא��Kx$%�6��a��[�7א�+���9א��!+qFא��Kx$%�6��a��[�7א�+���9א��!+qFא��K��

إذا طلب الشريك الشـفعة:  )5(وقد اختلف قوله: يف العقار الذي ال يقسم
  ..)6(شفعة، وقال ال شفعة إال فيما ينقسمفقال: فيه ال

، وألنـــه عقـــار كالـــذي )7(: "الشـــفعة يف كـــل شـــرك"�فوجـــه إثباـــا قولـــه  
:"الشــفعة فيمـا مل يقســم فــإذا وقعــت احلــدود فــال �ينقسـم ووجــه نفيهــا قولــه 

                                                           

 ).2/715)، الموطأ: (219-4/218: المدونة: (انظر )1(
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 ).236)، الكافى: (ص: 2/300)، التفريع: (4/224: المدونة: (انظر )6(
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فنبـــه علـــى اعتبـــار املقســـوم، وألن كـــل مبيـــع ال ينقســـم فـــال تدخلـــه  )1(شـــفعة"
  الشفعة كالثوب والعبد.

z���z���z���z���z���z���z���z���3333x!([���4א��!+q@�7�Kx!([���4א��!+q@�7�Kx!([���4א��!+q@�7�Kx!([���4א��!+q@�7�Kx!([���4א��!+q@�7�Kx!([���4א��!+q@�7�Kx!([���4א��!+q@�7�Kx!([���4א��!+q@�7�K��

؛ لقولــه )3(، خالفــاً ألمحــد وداود)2(للــذمي الشــفعة فيمــا بــاع شــريكه املســلم
ــٍة أو حــائط ال حيــل لــه أن يبيعــه حــىت يعرضــه � : "الشــفعة يف كــل شــرك َربـَْع

فعـم، وألنـه حـق موضـوع  )4(على شريكه فإن باعه فالشريك أحق به بالثمن"
  فيه املسلم والكافر كالرد بالعيب. إلزالة الضرر عن امللك فاستوى

z���z���z���z���z���z���z���z���3434xK2�7א����?F,�5وא�qFذא�א�&��0א�E�KxK2�7א����?F,�5وא�qFذא�א�&��0א�E�KxK2�7א����?F,�5وא�qFذא�א�&��0א�E�KxK2�7א����?F,�5وא�qFذא�א�&��0א�E�KxK2�7א����?F,�5وא�qFذא�א�&��0א�E�KxK2�7א����?F,�5وא�qFذא�א�&��0א�E�KxK2�7א����?F,�5وא�qFذא�א�&��0א�E�KxK2�7א����?F,�5وא�qFذא�א�&��0א�E�K��

إذا اختلـــف الشـــفيع واملشـــرتي يف الـــثمن: فـــالقول قـــول املبتـــاع ألنـــه مـــدعى 
عليه والشـفيع مـدٍّع السـتحقاق الشـقص وإزالـة ملكـه بـدون مـا يـذكره، فكـان 

فإن حلف فإما أخذ الشفيع ما حلفه عليه وإال ترك،  )5(على املشرتي اليمني
وإن نكــل حلــف الشــفيع وأخــذ مــا يدعيــه، وكــل ذلــك إذا كــان التــداعي فيمــا 

فإن أتى أحدمها مبا ال يشبه فالقول قول مـدعي املشـبه مـع ميينـه؛ألن  )6(يشبه
العرف يصدقه ويكذب خصمه، إال أن يكون املبتاع ممن يعلم أنه يبـذل مثـل 

ن لكونـه ملكـاً ال يبـايل فيمـا يبـذل، أو جـاراً يزيـد يف الـثمن حلاجتـه ذلك الثم
  إىل الشقص، وما أشبه ذلك، فإن العرف ُجيوز فيه ذلك..

                                                           

 سبق تخريج الحديث. )1(

 ).438)، الكافى (ص: 4/205: المدونة: (انظر) 2(

 ).10/25)، المحلى: (76)، مختصر الخرقي (ص 298( -براوية ابنه عبد هللا –: مسائل اzمام أحمد انظر) 3(

 سبق تخريج الحديث.) 4(

 في (ق): الثمن. )5(

 ) أي بما يشبه أن يكون ثمناً للشقص.6(
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 )1(فإن أقـام أحـدمها بينـة ثبـت لـه مـا يدعيـه ممـا تشـهد بـه: فـإن أقـام اآلخـر
بينة حكم بأعدهلما على ما يبينـه، فـإن تكافئـا سـقطتا وعـاد األمـر إىل القـول 

  .)2(ول املبتاع مع ميينهق
z���z���z���z���z���z���z���z���3535x!+qFא��Kª�K(��h�@א,�&�ع��K��5I��א��MOذא�E�Kx!+qFא��Kª�K(��h�@א,�&�ع��K��5I��א��MOذא�E�Kx!+qFא��Kª�K(��h�@א,�&�ع��K��5I��א��MOذא�E�Kx!+qFא��Kª�K(��h�@א,�&�ع��K��5I��א��MOذא�E�Kx!+qFא��Kª�K(��h�@א,�&�ع��K��5I��א��MOذא�E�Kx!+qFא��Kª�K(��h�@א,�&�ع��K��5I��א��MOذא�E�Kx!+qFא��Kª�K(��h�@א,�&�ع��K��5I��א��MOذא�E�Kx!+qFא��Kª�K(��h�@א,�&�ع��K��5I��א��MOذא�E�K��

  : )3(إذا حط البائع عن املبتاع شيئاً من مثن الشفعة نظر
فــإن كـــان مثلهــا ممـــا حـــط يف البيــوع والبـــاقي يشـــبه أن يكــون مثنـــاً للشـــقص 

  وجب حطه عن الشفيع..
مثنــاً للشــقص فــذلك  )4(البــاقيوإن كــان شــيئاً متفاونــاً ال يصــلح أن يكــون 

توضـــع عـــن الشـــفيع، وســـواء كـــان ذلـــك قبـــل األخـــذ بالشـــفعة آو  )5(هبـــة ال
  ..)7(، وقال الشافعي: ال حيط عن الشفيع شيئاً أصالً )6(بعده

ــــذي يلــــزم الشــــفيع أن يــــؤدي إىل املشــــرتي مــــا عــــاوض علــــى  فــــدليلنا أن ال
ألنـه إذا حـط الشقص، والذي عاوض عليه هو مـا دونـه دون مـا حيـط عنـه، و 

عنه بعضه علمنا أن الـذي أظهـره مل يكـن الـثمن فـإن الـثمن هـو مـا بقـي بعـد 
احلطيطــة، فــإذا وضــع مــاالً يشــبه يف البــاقي أن يكــون مثنــاً فإنــا نعلــم أن ذلــك 

  هبة ال تتعلق باستغالء الشقص واستصالح مثنه ال حيط عن الشفيع.  

�@�@� 

                                                           

 ا.خر: سقطت من (م). )1(

 ).444)، الكافى: (ص: 4/208: المدونة: (انظر )2(

 في (م): الشقص. )3(

 في (ق): الثاني. )4(

 في (ق): كما. )5(

 ).442)، الكافى: (ص: 4/212: المدونة: (انظر )6(

 ).1/385)، المھذب: (121-120: مختصر المزني (ص: انظر )7(
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<<<<<<<<

h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<íÛŠÏÖ]íÛŠÏÖ]íÛŠÏÖ]íÛŠÏÖ]íÛŠÏÖ]íÛŠÏÖ]íÛŠÏÖ]íÛŠÏÖ])1(  

��m�m�m�m���[��Z��Y��X��W��V���[��Z��Y��X��W��V���[��Z��Y��X��W��V���[��Z��Y��X��W��Vقولــــــه تعــــــاىل: )2(األصـــــل يف القســــــمة

\\\\llll )3 ( الشـــــفعة فيمـــــا مل يقســـــم فـــــإذا وقعـــــت �اآليـــــة، وقولـــــه" :
الغنــــائم  �، ومــــا روي عــــن قســــمته )4(احلــــدود وصــــرفت الطــــرق فــــال شــــفعة"
: "كـل مـال أدركـه قسـم �، وقولـه )5(وإسهامه بـني العبيـد املعتقـني يف املـرض

اإلسـالم فهـو علـى قسـم  )6(قسـماجلاهلية فهو علـى قسـم اجلاهليـة ومـا أدركـه 
  ؛ وألن أحداً ال جيرب على مشاركة غريه إذا مل خيرتها.)7(اإلسالم"
�z����z����z����z����z����z����z����z���11x/2%-�Z����2���Kx/2%-�Z����2���Kx/2%-�Z����2���Kx/2%-�Z����2���Kx/2%-�Z����2���Kx/2%-�Z����2���Kx/2%-�Z����2���Kx/2%-�Z����2���K��

األعيــان اململوكــات ضــربان: ضــرب يصــح قســمه وضــرب ال يصــح قســمه، 
فالـــذي ال يصـــح قســـمه هـــو: الثيـــاب، واحليـــوان، والرقيـــق، والعـــروض وغريهـــا 

دون األعيـــان، وال يصــــح قســـمة أعيـــان هــــذه  فهـــذا يصـــح قســـمة النــــوع منـــه
األشياء كالثوب والعبد والدابة والسفينة وما يف حكم العني الواحـدة كـاخلفني 
والنعلــني والبــابني وكــل مــا يف قســمه إتــالف عينــه أو إتــالف النفــع بــه، فهــذا 

احلقـوق وأن مييـز اإلنسـان  ألن القسمة هـي إقـرار) 8(النوع ال يصح قسم العني

                                                           

). وف�ي 503)، المص�باح المني�ر ص: 5/86) القسمة: في اللغة الفرز وتجزئة الشيء: (معجم مق�اييس اللغ�ة: (1(
Qصطmح: تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض ھي  (حدود ا

 ). 372ابن عرفة ص: 

 ).3/91). المقدمات: (445)، الكافي (ص: 2/296)، التفريع: (4/241: المدونة: (انظر )2(

 .8سورة النساء، ا.ية:  )3(

 ) سبق تخريج الحديث.4(

 ).3/1288، باب: ما اعتق شركاً له في عبد: () أخرجه مسلم في اzيمان5(

 ) قسم: سقطت من (م).6(

ف�ي  ماج�ه)، واب�ن 3/330)، وأبو داود في الفرائض، باب: فيمن أسلم على ميراث: (2/746) أخرجه مالك: (7(
 )، وأخرجه الشافعي عن اzمام مالك.2/831الرھون، باب قسمة المال: (

 ).95-3/94)، المقدمات: (2/296التفريع: ()، 248-4/242: المدونة: (انظر) 8(
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بــه علــى مــا يريــده، وقســم هــذه األعيــان يفيتهــا هــذا  )1(د بــه فينتفــعحقــه وينفــر 
املعــىن فيجــب منعــه، وألن طالــب قســمة العبــد والدابــة والثــوب والســطل ومــا 
أشـبهه كأنـه يقـول: أريـد أن أتلفـه علـى شـريك ملكـه وأبطـل عليـه االنتفـاع بـه 

  وال أبايل إن أدى ذلك إتالف ملكي فال ُميكن من ذلك.
z���z���z���z���z���z���z���z���22ذא�E�Kذא�E�Kذא�E�Kذא�E�Kذא�E�Kذא�E�Kذא�E�Kذא�E�Kx/&2%-�Z���a��2ن����S�*F�8א��F�x/&2%-�Z���a��2ن����S�*F�8א��F�x/&2%-�Z���a��2ن����S�*F�8א��F�x/&2%-�Z���a��2ن����S�*F�8א��F�x/&2%-�Z���a��2ن����S�*F�8א��F�x/&2%-�Z���a��2ن����S�*F�8א��F�x/&2%-�Z���a��2ن����S�*F�8א��F�x/&2%-�Z���a��2ن����S�*F�8א��F���

إذا ثبـــت أن قســـمة كـــل واحـــد مـــن هـــذه األعيـــان ال يصـــح بانفرادهـــا فـــإذا 
تشاح الشريكان فيـه ومل يرتاضـيا باالنتفـاع بـه علـى الشـياع وأراد أحـدمها البيـع 
فلــه ذلــك فــإن أجابــه اآلخــر أن يبيــع حصــته معــه جــاز، وإن أىب أجــرب علــى 

ررًا عليـــه لـــنقص َضـــ )4(هـــذا حصـــته عنـــه وحـــده )3(؛ ألن يف بيـــع)2(البيـــع معـــه
قيمته إذا أفردت بالبيع عنها إذا بيعت باجلملة فال جيوز أن يقال أن الشـريك 
غري خمتار إلخراج ملكه، وال جيرب عليه؛ ألنه إذا تعلق بـذلك حـٌق لغـريه أجـرب 
  عليــه ومل يلتفــت إىل اختيــاره كالشــفعة، وألن الشــركة ملــا مل يلــزم البقــاء عليهــا

وإال  )5(كــان ملــن أراد االنفــراد منهمــا حبقــه أن ينفــرد بــه، فــإن أمكــن بالقســمة
  بالبيع ألنه ال طريق له إال ذلك..

فإذا ثبت أن الشريك جيرب على البيع مبا دفع به كان له ذلك إلزالـة الضـرر 
يلـزم بيـع حصـته معـه، فـإن  )6(عنه إال إن شاء الشريك بيع حصة مشاعة فـال

اختـــار أن يتقاومـــا رقبـــة املبيـــع، فـــإن زاد علـــى صـــاحبه ســـلمه اآلخـــر لـــه، هـــذا 
  احلكم فيما ال ينقسم آحاده. 

                                                           

 ) فينتفع به: سقطت من (ق).1(

 ).99-3/98المقدمات: ( )449)، الكافى: (ص: 2/296: التفريع: (انظر) 2(

 في (م): منع. )3(

 وحده: سقطت من (م). )4(

 في (ق): بالقيمة. )5(

 في (م): فلم. )6(
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z���z���z���z���z���z���z���z���33x/e���4�$%�6���[2%!�א�-Kx/e���4�$%�6���[2%!�א�-Kx/e���4�$%�6���[2%!�א�-Kx/e���4�$%�6���[2%!�א�-Kx/e���4�$%�6���[2%!�א�-Kx/e���4�$%�6���[2%!�א�-Kx/e���4�$%�6���[2%!�א�-Kx/e���4�$%�6���[2%!�א�-K��
فأمــا الــذي ينقســم أعيانــه كالعقــار والربــاع فمــا أمكــن قســمه  منهــا ومل يعــد 

ومـــا ال ميكـــن قســـمه إال  بالضـــرر وإتـــالف حصـــة أحـــد الشـــركاء قســـم بيـــنهم،
جلمـــاعتهم وأن يصـــري لكـــل واحـــد مـــا ال ينتفـــع لـــه فـــال جيـــوز  بلحـــوق الضـــرر

قســمه ألن ذلــك إضــرار بنفســه وشــركائه، وإن كــان تصــري ألحــد الشــركاء مــا 
ينتفــع بــه فطالــب بالقســمة ويف القســم إبطــال انتفــاع البــاقي حبصصــهم، وقــد 

ل إذا دعـى بعــض الشــركاء قيـل: إن العقــار إذا كـان ممــا ينقســم قسـم علــى حــا
  . )1(إىل القسمة

فوجـه القــول بأنــه يقســم وإن كــان يصــري لكـل واحــد منهمــا مــا ال ينتفــع بــه 
أن القســمة هــي متييــز احلقــوق فمــن دعــي إليهــا كــان لــه اعتبــاراً بــه إذا حصــل 
لآلخـر مـا ينتفـع بــه، وألنـه يقـول أريــد أن أنفـرد مبلكـي ولــيس علـي شـيء مــن 

  غريي فيكون له ذلك..
 ، وهـــذا مـــن)2(: "ال ضـــرر وال ضـــرار"�قولـــه ووجـــه القـــول: إنـــه ال يقســـم 

  اإلضرار، وألن قسم رقاب العروض واحليوان إمنا امتنع هلذا املعىن.
z���z���z���z���z���z���z���z���44x!2%א���/P4�7وKx!2%א���/P4�7وKx!2%א���/P4�7وKx!2%א���/P4�7وKx!2%א���/P4�7وKx!2%א���/P4�7وKx!2%א���/P4�7وKx!2%א���/P4�7وK��

  والقسمة يف األصل على ثالثة أوجه: 
قســمة مهايــاة: وهــي أن يتهايــأ الشـــريكان فيأخــذ هــذا دار يســكنها وهـــذا 

فيجوز ذلك بالرتاضي وليست بواجبة جيرب عليها من أباها، ألن  أرضاً يزرعها
وقســمة بيــع: وصــفتها أن يأخــذ أحــد ، قســمة النــافع ليســت بقســمة للرقــاب

الشــريكني داراً علــى أن يأخــذ أحــد الشــريكني داراً أخــرى أو بســتانا أو دكانــاً 
 ؛ ألــا بيــع وحمصــوهلا أن أحــدمها بــاع حصــته مــن الــدار)3(فهــذا قســمة جــائزة

                                                           

 ).90-3/94)، المقدمات: (449)، الكافى: (ص: 2/296)، التفريع: (242-4/241: المدونة: (انظر )1(

 سبق تخريج الحديث. )2(

 في (م): زائدة. )3(
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والثالـــث قســـمة قيمـــة وتعـــديل: وذلـــك إذا  ، حبصـــة اآلخـــر مـــن الـــدار األخـــرى
كانــت الــدار خمتلفــة البنــاء، والبســتان خمتلــف الغــراس خيتلــف قيمــة كــل شــيء 
منـــه مـــن خنـــل وشـــجر وبســـط فإـــا تعـــدل بالقيمـــة ويضـــرب عليهـــا بالســـهم، 
وصفة ذلك تقسم الفريضة وحتقـق وتضـرب إن كـان يف سـهامها كسـر إىل أن 

الســهام مث يقــوم كــل موضــع منهــا وكــل نــوع مــن غراســها مث تعــدل علــى تصــح 
موضـــع بـــإزاء ثالثـــة أجربـــة مـــن  أقـــل الســـهام بالقيمـــة فرمبـــا كانـــت جريـــب مـــن

على حسـب اخـتالف قـيم األرض يف مواضـعها، فمـن حصـل  )1(موضع آخر
له سهم من طرف فإن كان بقدر حقه فقد استوفاه، وإن كان أقـل مـن حقـه 

  .)2(ضم إليه مما يليه متام حقه
ووجـــه ذلـــك: أن القيمـــة إذا عرفـــت وعـــدلت علـــى أقـــل الســـهام نُظـــر: فـــإن 

جــاز، تراضـوا علــى أن جيعـل ألحــدهم مـن طــرف وللبـاقني مــن الطـرف اآلخــر 
وإن تشاحوا ضرب بالسهم بينهم فمن حصل له بسهم من جهـة كانـت لـه، 

اجلهــــات يبــــدأ يف اإلســــهام عليــــه أســــهم علــــى اجلهتــــني  )3(فــــإن اختلفــــوا بــــأي
  فأيتهما خرج سهمها أسهم عليها مث كان احلكم فيه على ما بيناه..

وصفة القرعة: أن يكتب أمساء الشـركاء يف رقـاع وجتعـل يف طـني أو مشـع مث 
 ترمى كل بندقة يف جهة فمن حصل امسه يف جهة أخذ حقه متصالً يف تلـك

اجلهة، وقيل: تكتب األمساء وتكتب اجلهات (مث خيرج أول بندقة من األمساء 
  فيعطى من خرج امسه نصيبه من تلك اجلهة.  )4(أول بندقة من اجلهات) مث

��������

                                                           

 في (ق): في حكم آخر. )1(

 ).446-445)، الكافى: (ص: 2/297)، التفريع: (4/241: المدونة: (انظر) 2(

 ) في (ق): في أي.3(

 ) ما بين قوسين : سقط من (م).4(
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�c3�3وא���vع�7Kx-2%!�א�
و�9وא�
أو ضـــــياع: فطلـــــب بعضـــــهم  )1(قســـــمة دور أو دكـــــاكنيإذا أراد الشـــــريك 

لــه حبقــه يف كــل دار أو دكــان، وطلــب البــاقون القســمة علــى العــدد  )2(القســم
نظر: فإن كانت املنافع متساوية أو متقاربة واملواضع متصلة أو متقاربة ورغبـة 
النــــاس فيهــــا غــــري متباعــــدة قســــمت علــــى العــــدد، وإن كانــــت املنــــافع خمتلفــــة 

دار  متباعـــدة قســـمت كـــل )3( واملواضـــع متصـــلة (واملنـــافع متســـاوية واملواضـــع)
، وقــال أبــو حنيفــة والشــافعي: يقســم يف الــوجهني كــل دار علــى )4(علــى حــدة

  .)5(حدا
وأعـــــود  )6(ودليلنـــــا أن القســـــمة بالعـــــدد أنفـــــع للفـــــريقني وأبعـــــد علـــــى الغـــــرر

بالصالح، ألن الدار الواحدة إذا قسمت رمبا فسدت وقـل االنتفـاع مبـا يصـري 
كمـــل انتفـــاعهم ـــا   لكـــل واحـــد منهمـــا، وإذا حصـــل لكـــل واحـــد دار كاملـــة

بنفســــه  )7(فكــــان عــــدوهلم عــــن هــــذا إىل قســــمة أجــــزاء الــــدار إيثــــارا لإلضــــرار
، وال يلزم عليه الدار الواحدة ألنه ال ميكـن فيهـا )8(وبالشريك فال يرتك وذلك

  إال قسمة كل عني..
فأما إذا كانـت املنـافع خمتلفـة مثـل السـيح والنضـح والـدار للسـكىن واألرض 

يقسم علـى حـدة الخـتالف األغـراض فيـه وحلـوق الضـرر  للزرع فان كل ملك
بقســـــمتها علـــــى العـــــدد، وكـــــذلك اخـــــتالف املواضـــــع قـــــائم مقـــــام اخـــــتالف 

  األغراض واملنافع. 
                                                           

 في (ق): دكان. )1(

 أن يقسم. في (م): )2(

 ) ما بين قوسين سقط من (ق).3(

)، 450-448)، الك�������افى: (ص: 2/297)، التفري�������ع: (271و 266و 244و 4/241: المدون�������ة: (انظ�������ر )4(
 ).99-3/98المقدمات: (

 ).1/384، المھذب: ()410ص: (: مختصر الطحاوىانظر) 5(

 في (م): عن اuضرار. )6(

 في (ق): للضرورة. )7(

 في (ق): وكذلك. )8(
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احلمام والرحى وكـل مـا ال حيتمـل القسـم إال أنـه إذا قسـم بطـل االنتفـاع بـه 

: فــإذا قلنــا: )1(ه ففــي قســمه روايتــانمــن ذلــك الوجــه وإن كــان ينتفــع بــه لغــري 
االنتفـــاع حيصـــل بقســـمه مـــا أشـــبه ســـائر العقـــار، وإذا قلنـــا: ال  )2(يقســـم فـــإن

يقسـم؛ ألن يف قســمه إبطـال املنفعــة املقصــودة منـه وإتالفهــا وذلـك ضــرر فلــم 
  جيز.

z���z���z���z���z���z���z���z���77xא��%�م�b*P4�7Kxא��%�م�b*P4�7Kxא��%�م�b*P4�7Kxא��%�م�b*P4�7Kxא��%�م�b*P4�7Kxא��%�م�b*P4�7Kxא��%�م�b*P4�7Kxא��%�م�b*P4�7K��
قولـــه: ، خالفـــاً للشـــافعي يف )3(أجـــرة القســـام علـــى الـــرؤوس دون األنصـــباء

 )6(؛ ألن اخــتالف املقــادير ال توجــب زيــادة يف فعــل)5(علــى  األنصــباء )4(إــا
بزيادة السهم بل التعب فيـه واحـد بـل رمبـا تعـب بتميـز السـهم القليـل  القاسم

وإفــراده أكثــر ممــا يتعــب بتميــز الكثــري، يبــني ذلــك أن الــدار تكــون فيهــا ثلثــان 
صفني لكان أسهل عليه، واألجرة ومثن فيحتاج إىل قسمتها أمثاناً ولو كانت ن

تســـتحق علـــى حســـب العمـــل يف الكثـــرة والقلـــة فـــإذا كـــان اخـــتالف مقـــادير 
يف زيادة العمل ونقصانه أو رمبا أثـر يف القليـل مثـل تـأثريه يف  )7(األنصباء يؤثر

  الرؤوس. )8(الكثري أو أكثر وجب اطراح هذا االعتبار وأن يكون معترباً بعدد
z���z���z���z���z���z���z���z���88%���/e����4�Q0��$-��א�%��م4�Q0��$x-��א�%��م4�Q0��$x-��א�%��م4�Q0��$x-��א�%��م4�Q0��$x-��א�%��م4�Q0��$x-��א�%��م4�Q0��$x-��א�%��م4�Q0��$x-��א�%��مKxא���ل����/e��K%א���ل����/e��K%א���ل����/e��K%א���ل����/e��K%א���ل����/e��K%א���ل����/e��K%א���ل����/e��K%א���ل�

وإمنا قلنا: يقسم علـى أقـل السـهام؛ ألن صـاحب السـهم القليـل حيتـاج إىل 
إفراد حقه فلو مل يقسم على أقل السهام مل يصل إىل غرضه، وليس يف ذلـك 

                                                           

 ). 448-447)، الكافى: (ص: 2/298)، التفريع: (4/269: المدونة: (انظر )1(

 في (ق): فكان. )2(

 ).450)، الكافى: (ص: 2/297)، التفريع: (4/271: المدونة: (انظر )3(

 في (ق): إنه. )4(

 ).2/307: المھذب: (انظر )5(

 في (ق): فصل. )6(

 في (م): m يؤثر. )7(

 في (م): بعدة. )8(
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إضــرار بصــاحب الســهم الكبــري ألنــه يســتويف حقــه متصــالً وال حيتــاج معــه إىل 
  استئناف قسمة لصاحب السهم القليل.

z���z���z���z���z���z���z���z���99x$�N�7�!����B?@ذא�אEKx$�N�7�!����B?@ذא�אEKx$�N�7�!����B?@ذא�אEKx$�N�7�!����B?@ذא�אEKx$�N�7�!����B?@ذא�אEKx$�N�7�!����B?@ذא�אEKx$�N�7�!����B?@ذא�אEKx$�N�7�!����B?@ذא�אEK��������
وإذا اشـــرتك مجاعـــة يف ســـهم قســـم ذلـــك الســـهم مـــع بقيـــة الســـهام قســـماً 

؛ ألن القســـم )1(واحـــداً مث اســـتؤنف القســـم بـــني أهـــل ذلـــك الســـهم إن أرادوا
على قدر أهل السـهام وحكـم أهـل السـهم الواحـد حكـم املالـك الواحـد فـإذا 

تــــرى أن الشــــفعة بــــني أهــــل انفــــردوا بســــهمهم صــــار هلــــم حكــــم أنفســــهم أال 
  أهل سهم أخر. )2(سهمهم ال يدخل عليها

  

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <
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 ).447-446)، الكافى: (ص: 2/297)، التفريع: (277-4/271: المدونة: (انظر )1(

 ) عليھا: سقطت من (م).2(
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��������

M��0א��W��M��0א��W��M��0א��W��M��0א��W��M��0א��W��M��0א��W��M��0א��W��M��0א��W��))11((  

وإليـــه ذهــــب أبــــو  ،)2(ال يتبـــع الصــــيب أمـــه يف اإلســــالم خالفــــاً البـــن وهــــب
؛ ألنــه يتبــع يف الذمــة أبــاه دون أمــه فكــذلك يف اإلســالم؛ )3(حنيفــة والشــافعي

يتبعهــــا يف عقــــد اإلســــالم كاجلــــد وألن كــــل مــــن ال يتبعهــــا يف عقــــد الذمــــة مل 
  .)4(والعم

z���z���z���z���z���z���z���z���11x/����N|م�4�U�م�א��|NE�7Kx/����N|م�4�U�م�א��|NE�7Kx/����N|م�4�U�م�א��|NE�7Kx/����N|م�4�U�م�א��|NE�7Kx/����N|م�4�U�م�א��|NE�7Kx/����N|م�4�U�م�א��|NE�7Kx/����N|م�4�U�م�א��|NE�7Kx/����N|م�4�U�م�א��|NE�7K��

؛ ألنــــه غــــري )5(والصـــغري مســــلم بإســـالم أبيــــه ال بنفســـه خالفــــاً أليب حنيفـــة
مكلف كانون، وألن كل من يتبع غريه يف اإلسالم مل يصح إسـالمه بنفسـه  

  كالذي يقصر عن التمييز.
z���z���z���z���z���z���z���z���22qe4����M��0�5א��&��aKqe4����M��0�5א��&��aKqe4����M��0�5א��&��aKqe4����M��0�5א��&��aKqe4����M��0�5א��&��aKqe4����M��0�5א��&��aKqe4����M��0�5א��&��aKqe4����M��0�5א��&��aKx/�0��^x/�0��^x/�0��^x/�0��^x/�0��^x/�0��^x/�0��^x/�0��^��

ومـــــن الـــــتقط لقيطـــــاً فـــــأنفق عليـــــه فهـــــو متطـــــوع، وإن أراد أن ينفـــــق عليـــــه 
وإمنا قلنا ذلـك ، )7(فليس ذلك له إما أنفق عليه حمتسباً وإما تركه به )6(ويتبعه

فقراء املسلمني تلزم الكافة إعانته فليس لـه أن جيعـل عليـه دينـا،  ألنه فقري من
أم مل يســتأذنه، خالفــاً ملــن يقــول أنــه اإلمــام يف أن ينفــق عليــه  وســواء اســتأذن

اإلمام ألنه ليس للحاكم أن يلزم ذمم الصـغار ديونـاً يتبعـون  يتبعه إذا استأذن
  ا مع الغىن عنها؛ ألن النفقة على أمثال هؤالء يكون على وجه احلسبة.

                                                           

 اللقيط:ھو صغير ا.دمي لم يعلم أبواه وm رقه. )1(

 ).741-4/738: الموطأ: (انظر )2(

 ). 137-136)، مختصر المزني (ص: 3/249: حاشية ابن العابدين: (انظر )3(

 ).82-6/81لجليل: (: مواھب اانظر )4(

 ).5/491و 3/249: حاشية ابن العابدين: (انظر )5(

 في (م): يبيعه. )6(

 ).81-6/80: مواھب الجليل وحاشية المواق: (انظر )7(
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 456  ...................................الدين الذي يجوز أخذ الرھن به  2

 456  ...........................وجوب بيان ما يصح أخذ الرھن عليه  3

 457  .............................صحة عقد الرھن من غير قبضفي   4

إذا تعل��ق بم��ال الغ��ريم حق��وق الغرم��اء وثب��ت أن��ه رھ��ن ش��يئاً   5
  .............................................................لبعضھم
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 458  ........................اشتراط استدامة القبض في صحة الرھن  6

 458  ................................في عقد الرھن قبل وجوب الحق  7

 459  ............................................وضع الرھن عند أمين  8

 459  ............................................في جواز رھن المشاع  9

 460  .........................................في باقي المشاع المرھون  10

 460  ...........................إذا تأخر اzقباض إلى أن مات الراھن  11

 460  ..........................................ضمان اuشياء المرھونة  12

 461  ................وجه التفريق بين ما يخفى ھQكه وبين ما يظھر  13

 462  ...............................الضمان بقيمة الرھن والمقاصة به  14

 462  ................................إذا شرط في الرھن خQف موجبه  15
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 463  ...........................................تلف الرھن على يد أمين  16

 463  ........................في تلف الرھن المضمون في يد المرتھن  17

 465  ..........................................إذا اختلفا على عين رھن  18

 465  ...................من أقر لرجل بسلعة في يده وادعى أنه رھنھا  19

 465  .....................................................في نماء الرھن  20

 466  ......................................النماء الذي m يتميزفي حكم   21

 467  ..........................................................نفقة الرھن  22

 467  ..............................إذا غصب عيناً ثم رھنھا مالكھا منه  23

 468  ...........................في تعلق الرھن بجملة الحق وأبعاضه  24

فيمن أراد أخذ زيادة على حقه ويكون على حقه ويكون ال�رھن   25
  ...................................................................بھا
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 469  .............................في الرھن يرھن فضله من دائن ثان  26

 470  .............................................إذا رھن عبداً ثم أعتقه  27

 471  ..................................عدم جواز وطأ اuمة بعد رھنھا  28

 473  .....................................................في غلق الرھن  29

 473  .................................منع بيع الرھن بغير إذن المرتھن  30

 473  ....................جواز توكيل الراھن المرتھن في بيع الرھن  31

 474  .........................عدم جواز فسخ وكالة الوكيل في الرھن  32

 474  .............................................في مال العبد المرھون  33
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 476  ........................................................إيناس الرشد  1

 476  .....................................جواز بدأ الحجر على اuكابر  2

 477  .......................................انفكاك الحجر عن الصغيرة  3
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 477  .......................................................في حد البلوغ  4

ف����ي ال����رد عل����ى ق����ول الش����افعي ف����ي فص����له ب����ين المس����لمين   5
  .........................................................والمشركين
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 479  ............................اشتراط حكم الحاكم في ابتداء الحجر  6

 479  ........اشتراط حكم الحاكم mنفكاك الحجر عن المحجور عليه  7

 480  .................................في استدانة السفيه بغير إذن وليه  8

 480  .....في اختبار المحجور عليه والصغير باzذن له في التجارة  9

 480  .........................في تصديق الوصي فيما ينفقه على اليتيم  10

 481  ..............................................التجارة في مال اليتيم  11

 482  ................................................اuكل من مال اليتيم  12

 482  .................................................طلب الوصي بماله  13

14   mف��ي ع��دم ج��واز تص��رف الزوج��ة فيم��ا زاد عل��ى ثل��ث مالھ��ا إ
  .........................................................بإذن زوجھا
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 483  ..............................إذا زادت عطية الزوجة على الثلث  15
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 485  ................موكول إلى اجتھاد الحاكم في كون تقدير الحبس  1

 485  .................................تخلية سبيل المدين إذا ثبت عسره  2

 486  ..........................................عدم جواز إجارة المفلس  3
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 480  .......................................حلول الدين المؤجل بالفلس  1

ف��ي ع��دم حل��ول ال��ديون الت��ي للمي��ت أو المفل��س ب��ل تبق��ى إل��ى   2
  ................................................................أجلھا
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 488  ..........من باع سلعة فأفلس المبتاع قبل أن يقبض البائع ثمنھا  3
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 488  ..............................البائع بعين ماله في الفلسفي أحقية   4

 488  ............................................................دليل ذلك  5

 489  ........إذا تلف مال المفلس بعد أن جمعه الحاكم وقبل أن يبيعه  6

 489  ..................................................في تفليس الصناع  7
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 491  .................................في إفQس المأذون له في التجارة  1

 492  ............................ليس لغرماء المأذون سبيل على رقبته  2
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 493  .........................جواز الصلح على اzنكار واzقرارفي   1

 494  .................................................في أضرب الصلح  2
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 494  ..................................................في حد حريم البئر  1

 497  ...........................البراريفي عدم جواز منع فضل مياه   2

 499  ..........................فيمن سأله جاره بغرز خشبة في جداره  3

 499  ........إذا أذن له جاره بغرز الخشب في جداره ثم طالبه بقلعه  4

 500  ...........إذا أراد الرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة  5

 500  ...........................................التي بين اثنينعلو الدار   6

 501  ............إذا تنازع السقف بين صاحب السفل وصاحب العلو  7

 501  .......................................إذا تنازعا حائطاً بين دارين  8

 502  ....................................التصرف في الحائط المشترك  9

 503  فيمن له مسيل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره  10

 503  .............................في طرح ما في السفينة خشية الغرق  11

 504  .....................................اصطدام مركبين في جريھما  12
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 505  ...................................ادعاء المودع ردھا على مالكھا  1

 506  ............................................إذا عرض للمودع سفر  2

 506  ..........................إذا أراد المودع السفر فأودعھا عند ثقة  3

 506  .................................في المستودع يودع الوديعة غيره  4

 507  .......إذا دفع إليه ماmً في السفر يحمله إلى بلد فبعثه مع غيره  5

 507  .............................................إذا أنفق بعض الوديعة  6

 507  ............سقوط الضمان بالرد فيما له مثل مما يكال أو يوزن  7

 508  .......................................قبول قوله إنه رد ما أخذفي   8

 508  ...........................................كراھية التجارة بالوديعة  9
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 509  .......................................................أنواع العارية  1

 510  ................................معلومة أو مطلقةفي اzعارة مدة   2
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 511  .........................................فيمن أتلف على غيره شيئاً   1

 512  .................................................في دفع بدل المتلف  2

 513  .......وانخفاضھا في بدل المتلفعدم مراعاة ارتفاع اuسواق   3

 513  ...............................................في أضرب الجنايات  4

 514  ................................في ضمان الشيء المغصوب باليد  5

 515  ..................زوال الضمان بإعادة المغصوب إلى يد مالكه  6

 515  ..................عند الغاصب بسمن وغيره إذا زاد المغصوب  7
 516  ...............إذا رده الغاصب ناقصا في بدنه عما غصبه عليه  8
 516  ................إذا كانت الجناية على المغصوب بفعل الغاصب  9

 517  ..................إذا لم ينتفع بما غصبه من دار أو عبد أو ثوب  10
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 518  ...................الغاصب بالمغصوب بنفسه أو بغيره إذا انتفع  11
 520  .........................................إذا غصب ساحة فبنى فيھا  12

 520  .........................................إذا غصب أرضاً فزرعھا  13
 520  ..............إن كان وقت الزرع قد فات وm ينتفع المالك بقلعه  14
 521  ..................................إذا أراق المسلم على ذمي خمراً   15
 521  .......................................حكم من غصب أمة فوطئھا  16
 521  ..........إذا أخذ القيمة من الغاصب ثم وجد الشيء المغصوب  17
 522  .................................ضمان فتح قفص عن طائر فطار  18
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ت اuمة من نفسھا فتزوجت على أنھا حرة  1  524  ..............إذا غرَّ

 525  .................................من أحيا مواتاً ثم جاء مستحق لھا  2

 526  .....................................في اmستحقاق من يد غاصب  3
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 528  .....................................................شروط الحوالة  1
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 531  ..............................................فيما تجوز فيه الحمالة  1

 531  .......................................................الكفالة بالوجه  2

 532  ........................................متى يبرأ في الكفالة بالوجه  3

 532  .............................الضمان m يبرئ ذمة المضمون عنه  4

 533  ..............................................فيما تصح فيه الحمالة  5

 533  .........................................جواز الضمان عن الميت  6

 533  ...............................براءة ضمين المال ومطالبة الكفالة  7

 535  ..............................في موت الضمين دون حلول الحق  8

 535  .............................................بطQن الحمالة بالكتابة  9
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 535  .................................له داين فQناً وأنا ضامنإذا قال:   10

íÖ^ÒçÖ]<h^jÒíÖ^ÒçÖ]<h^jÒíÖ^ÒçÖ]<h^jÒíÖ^ÒçÖ]<h^jÒíÖ^ÒçÖ]<h^jÒíÖ^ÒçÖ]<h^jÒíÖ^ÒçÖ]<h^jÒíÖ^ÒçÖ]<h^jÒ<<
 536  ..........................عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم  1

 537  ..............................................فيما تجوز فيه الوكالة  2

 537  ................................إذا استوفى الوكيل ما أمر بابتياعه  3

 537  .........................فيما يجوز للوكيل وكالة مطلقة من بيعه  4

 538  .............................إذا وكله في قبض دين له على رجل  5

 539  ..........................إذا دفع الدين إلى من يعترف بأنه وكيل  6

 540  ....................الوكيل مؤتمن فيما بينه وبين موكلهفي كون   7

 541  ................................................في حكم عقد الوكالة  8

 541  ...................إذا تصرف الوكيل بعد علمه بعزل الموكل له  9

 542  .........إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له  10
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 544  ........................................إذا أقر بمال عظيم أو كثير  1

 546  ..................................إذا أقر بأن عليه دراھم أو دنانير  2

 546  ............................................إذا أقر له بدراھم كثيرة  3

 548  ...............................أقر له بدراھم m قليلة وm كثيرة إذا  4

 548  ...................................إذا أقر له بدريھمات أو دنيرات  5

 548  ................................إذا أقر له بقوله: علي ألف ودرھم  6

 549  .........................................إذا أقر بأنه غصب له شيئاً   7

 549  ..................................................إذا أقر بكذا درھما  8

 550  ....................................إذا أقر له ببضعة عشر درھماً   9

 550  .......................إذا قال له علّي ثوب في منديل أو صندوق  10

 550  ..............................في صحة اmستثناء من غير الجنس  11
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 551  .......................................في استثناء اuكثر من اuقل  12

إذا قال: لزيد عليَّ مائة درھم ث�م ق�ال بع�د ذل�ك لزي�د عل�يَّ مائ�ة   13
  .................................................................درھم
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 552  ...................إذا قال لفQن عليَّ ألف درھم وفQن أو فQن   14

 552  ...................إذا قال لفQن عليَّ ألف درھم وإm فعبدي حر  15

 552  ....................................إذا قال: له عليَّ دينار ولم يبين  16

 553  ................................اzقرار ل�جانب الذين m يتھم لھم  17

 553  ..............................إذا أقر في مرضه المخوف لوارث  18

 554  ..........................................إقراره للصديق المQطف  19

 554  ...............................فيمن ترك ابنين فأقر أحدھما بثالث  20

 554  ....................في الرد على قول الشافعي أنه m يعطي شيئاً   21

 555  ..في الرد على قول أبي حنيفة أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره  22

 555  ..............أبيهلو ترك ابناً واحداً ثم أقر لرجل بأنه أخوه ابن   23

 556  ...........................................إذا قال لك وأنا غير بالغ  24

إذا قال له أقررت لك في حال لست أدري حال ص�غر أو بل�وغ   25
  ...................................................أو عقل أو جنون

 

557 

الش�كر والتح��دث ب��ه m عل��ى وج��ه إذا أت�ى ب��اzقرار عل��ى وج��ه   26
  ..............................................................اzقرار
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التفريق بين اzقرار بأن ھذا سرج دابة فQن وبين أن ھذا ب�اب   27
  ..................................................................داره
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 559  .............................................في جملة أحكام اللقطة  1

 560  ........................................في دليل تعريف اللقطة سنة  2



629 

 561  ....................في دفع اللقطة لمن عرف عفاصھا ووكاءھا  3

والتص�دق بھ�ا أو في كونه مخيراً أبعد مضي السنة بين تملكھ�ا   4
  ................................................................تركھا
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 565  ..............................................في عدم الشفعة للجار  1

 565  .............................................فيما تستحق فيه الشفعة  2

 566  ...................................................الشفعة في الثمار  3

 m...............  566 شفعة فيما m يمكن قسمته أو فيما قسمته ضرر  4

ف��ي ع��دم الش��فعة ف��ي مم��ر أرض أو مس��يل م��اء أو طري��ق إل��ى   5
  ..................................................................علو
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 567  ...............في كون الشفعة بين الشركاء على قدر الحصص  6

 568  ...........................................الشفعة بين أھل الميراث  7

 568  .....شركاءفي كون أھل السھم الواحد أحق بالشفعة من بقية ال  8

 569  .........................ثبوت الشفعة في كل شقص ملك بعوض  9

 569  ............................وجوب الشفعة في أنواع المعاوضات  10

 570  ..............................أخذ الشفعة في المھر بقيمة الشقص  11

بقيمته وعن دم الخط�أ في أخذ الشقص في الصلح عن دم العمد   12
  .................................................................بالدية
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 570  ............................إذا بيع مع الشقص عرض بثمن واحد  13

 571  ..................................أو اشترى أشقاصا شفيعھا واحد  14

 571  ....................................عدة شفعاءمن باع شقصاً وله   15

 572  ........الشفعة على التراخي أو على الفور، وحكم شفعة الغائب  16

 573  ...................................في توجيه القول في مدة الشفعة  17
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 573  .................................................ھبة الشفيع وشفعته  18

 573  .................فيما إذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أو طعام  19

 574  ....................................................في عھدة الشفيع  20

 574  ...................................في كون اzقالة m تسقط الشفعة  21
 575  .....................................إذا بيع سھم فيه الشفعة مراراً   22
 575  .....إذا أراد المشتري التصرف فخاف مطالبة الشريك بالشفعة  23
 575  .......................................في منع ھبة الشفعة أو بيعھا  24
 576  ..................إذا بنى المشتري وغرس وعمَّر ثم جاء الشفيع  25
 576  ...........................................في تصور مجيئ الشفيع  26
 576  ......................................في أخذ الشفيع النخل بثمرھا  27
 577  ..................................................إرث خيار الشفعة  28
 577  ...............................................متى تتم شفعة الخيار  29
 577  .....................................إذا بيع الشقص بثمن إلى أجل  30
 578  ...................................................الشفعة في الحمام  31
 578  ...................................الشفعة في العقار الذي m ينقسم  32
 579  ................................................في شفعة أھل الذمة  33
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